
Os chefes militares que na madrugada do dia 11

de novembro, agindo com presteza e erícíêncía, salva
ram o país da anarquia e da ditadura, tem declarado

que a sua ação findou com o restabelecimento da or

dem e a garantia da estabilidade.
'

Cabe agora aos diligentes políticos empreenderem
a obra de pacíflcação dos espírttos que <Q. país reclama,
a fim ele que, a 31 de janeiro vindouro; os srs. Juscelino

Kubitschek e João Goulart assumam o poder, pára o

qual foram eleitos a 3 de outubro. O .antí-golpe de 11

de novembro careceria de sentido político, moral e his

tórico, se, na data marcada pela Constituição, os dois

,cidadãos escolhidos pelo povo' para Igovernar o Brasil,
durante o quínquênío vindouro, se vissem impedidos,
por qualquer motivo. ou pretexto de fazê-lo. Não passa

ria pela cabeça de níngusm, que tal sucedesse, pois a

razão runqamentat dos atos praticados pelo Exército e

pelo Congresso, a 11 e a 22 de novembro, foi assegurar
aos srs. Juscelino Kubitschek e João Goulart o exercí
cio do mandato que o povo lhes conferiu nas urnas,

E' claro, po-rtanto, que não pode haver a mínima dú

vida de que a Constituição venha a ser rigorosamente

cumprida, quando ordena-que assumam o poder a 31 de
•

janeiro os cidadãos que hajam, sido diplomados pela
Justiça Eleitoral.

':Demos a .rrsnte do govêrno, neste momento, um polí
tico de experiência e tato, rormâdo na boa escola anti-

ga ,çlos polítfcos brasílaíros,
'

0. sr. Nel'ê1.1'E.al�l!OS é por ;qí' só um penhor' de que
não' ife.rrioS >á ga.íh. Cohi à S\� á1.1t,oritlad{! mnra] -e 1)0- '

lítica, a sua presença na suprema magistratura é um

sedatdvo para as paixões que se desencadearam com as'

lutas políticas do curso deste ano,
A oposição sabe que o presidente da Repúblíca não

, será capaz de oprimir os seus díroítos é menos ainda

de frustrar aOS seus representántes o cumprimento dos

deveres partídáttos que as circunstâncias lhe impõem.
tuição Federal), e na sua

aussncía, ao Poder ExeclIti-
E' uma certeza que tem contri'buído para amainar' a I ,

'

vo Federal (art. '203) .. No tempestade e facilitará a obra de' recondução do paíS "�MI'SSA-O DO P T B
a plena normalidade .ele que teve de se afastar, a fim • I I

momento,' visa o Congre3so
Nacional móderar 03 efeitos

de evitar, mal maior. I,' , ,

..

'CO'm' ba'te ao comun"ISm'Q
do estado de sítio decretado,

Todos os grupos tem no sr:�Nerêu Ramos, 'um niâ� ,

com a eIiminação ela. sus- gistrado isento, dispqsto a respeitar ás,leis e, ,sobretu'- RIO, 6 .(V'. A.)' _ () sr. João' for� de 'caráter, conduzIndo

pensão relativa ao oigHo da do, inspirado em' �eu patriotismo, deciqido a não pOU-, Goulart'àefiniu a funçfto pri"

correspondencia e i inviola- par esforços para que retorne a paz à vida política bra-: mordia!'
-

do Pa,rtido :;i'l'aba-

bilidade do lar Cpara:grafo
sileira, e o próximo govêrno encontre o terreno prepa- lijista na política naelonal.

6.0 e 15.q do art. 141). Ato
rado para rE!alizar a s'ua projetada obra administrativa. Deie.nd�ndo, OS' inté'Í'êss.es,

(D'O JORNAL, 'dI(). Rio, de 3 ·Dez.· 55). .'

t b 1}"
...

seu, de sua competen('ia pr�- legItimos dos ra a.ladores,

'Vativa. Só ele, !Jortanto, é
esclarecend'&-os "e ori�ntan-

que podel'á tambem determi- A CENSURA NO ESTADO DE' SITIO, do'-Os, a'q�e'la agrpmJ�çfto �ie

nar a suspensão do e�tado de
destina a combater"o CQniu-'

sítio para fi realização de" Uma resp'osta do Presl"dente NereA'u nismo rio -meio 'elas' massas

eleições, com as garantias
" operárias� .Pára: êsse' fim foi'

asseguraelas ROS eleitore:; () RIO, 5 (V. A.) _ O presi- man, diretor daquela ,'enti-, criáda em 1945, pelo sr. Ge-

aos candidatos. dente Nereu Ramos, em res- dade:
"

" ,túlio vàrgas. E desd'3,então.
,

Assim, voto no sentido de, posta ao apelo que lhe foi "Acuso o recebimim'to, do atravessando todas as vieis- �()""'()""Cl""()'_'O...(Q

em resposta aos telegrámas, dirigido pela Associação In- VOSSo telegrama sobre a 'li- situdés, cometendo," inclusi-

declarar que as eleições de- teramericana de Imprensa, berdade de imprensa no Bra- ve, err(>s: gràves, o PTB ,te,m O,ESTADO
verão- ser adiadas, ::}uer; as relativamente à aplicação da sil, tomando na devida con- procurado �u�prir sua mis- Em virtude da falta' de

já fixaelas para' o proximo censura à imprensa no Bra- ta o pronunciamento de um 'são no 'país. energia elétrica, na se-

dia 4 deste mês, quer para sil, enviou o seguinte tele- tão representativo órgão de O seu líder � ,1).1:n homem 'gunda-fe,ira, dia 5, del-
as demais a serem r<:!alümdas grama dto,'" jornalista Stahl- imprensa continental, como I firme !e pa,triota, qúe re�ebeu xamos de circular ontem,
durante a vig'encia do estado é a Associação Interameri-I o' b,as;ãO �e com.a�do n,o

au- pelo que solicitamos ex�
ele sítio em todo o tel'l'itorio�� Cana de Imprerisa. ' ge 9a terrlvel crl�e de ,21 de cusas aos nossos anun-

nacional". _ A seguro-Iv s que a ce�su- agosto de 1954; entre as lnaio- ciantes, assinantes 'e lei-
< __ A:LTERAÇOES NO ra : impren�a no BrasH :é res dificuI.dades, .s�b a ame�- tore,s.

ABONO DE NATAL
DIRETÓRIO MUNI- medida tempora,ria, e' ,de, ia çl.� Pengosa �Isa?:e .:!Cuk- ... '__O�()__O'__()__

E ELO emergencia, f'eita ,com todos ado pe.lo$ reaclOmu.lOs, : os,
RIO, 6 (V. A.) _ Os ser- CIPAL D B

os cuielados e com a máxima, esquerdistas: Venceu, a uura A V I S O
vidores do L A. P. c. recebian� ,HORIZONTE sobriedade, tendo em ,vista, prova e j� em 3 de 'o�tubr?, Em .virtude da enoJ;ffie pro-

anualmente, pelo Natal, uma I RIO, 6 CV. A.) _ O Dire- exclusivamente, resguardar pouc� .�als de um mes apos cura Ge entradas pira a

grat�ficação q,,:e lhes era ga- tório Municipal do PSD de a tranquilidade pública e a
o SUlClell,?' de va.rga�� travou a�resentação, de Inaugura

rantIda por leI.' Belo Horizonte reuniu-se sá- completa nonnalização da d!lra batall'la eleItoral ,e "en- 'çao, cuja lotaç'ão já, está es

No ano passado, foram co-
I
bado. Entre outras coisas, re- vida constituc1anal do país, ceu galhardamente. Um ano gdtada, e de inÍlmerns e "in":

locados em inferioridade em ,solveram o's pessedistas da
1
em fac'e dos acontecimentos. depois' contriQuía ,

clé(;islva- ,sistentes pedidos para uma

I
-

I d
'

I'
mente para "a: vi�orÍiá. elo pl�i- ,nóva apresentação 'do, "O

re açao aos seu,s Co e.gas. .0 capital mineira hipotecar 80- extraordinários dos dias, 11- I

I. A. P. I. e outras mstItUl- lidariedade ao sr. Nereu Ra- e 21 de novembro. '.
to' sucessorio: quanpo 'feram' CANTO DA CÓTOVIA", SAN-

ções de previdencia. Revo- mos, apoio às atitudes toma- Tanto a nova situação co-
eleitos Juscelino e Goulart. ,'DRO:_ l'esolveu" mais uma

gou-se por decreto exe:uLivc das pelo ministro da Guerra mo o meu governo visam,
Revelando a,ltas qualidades récita: de cada péça. Portan

a lei que lhes assegurava'!l e aOs presidentes da Câmara preCisamente, resguardar o
de lideran9a política, a par- to "O CANTO DA COTOVIA"

referida grátificaÇ80. e do Senado. siste�a democrático no Bra-
til' daq).lela ditta vem mos- será ainda apresentada mai�

Agora o sr.'Nelson ümegna, O presidente do diretório, si! e, consequentemente;", a tra�do à Nação qll<! ,possui uma úniCa vé�, no' d'ia 8, ás

RIO,6 (V. A.) _ O general ministro do Tmbalho, e o sr. sr. França Campos, deve manutenção das libérdades
sen imento público '3 grande 20,30 horas.

_ !".

Zeno Estillac Leal foi convo- Olavo d;. Oliveira, presidtnte passar o carlgo ao vice-presi-' públicas, entre as quais se, ", CORVET' "
.

cado para funcionar como do LA. F. C., estGr:' empel'ha- dente, �r. �imenta da �eiga! destaca a da imprensa, sen-
"

, A BAHIANA ""
Ministw, do SUPerior Tribu- dos em reparar a injustiça. E' que reSide em Belo Honzon- elo tudo isto com certeza, de E t
nal Militar, durante os sei'! de esperar-se pOltallto um te. O primeiro, por <

ter sido I
vosso conhe�irnento, medi- to ndec,odn ra-se emd nOfs�o por-

d 1·
'. t 0'0 t d !.T R·t

1:, ....
.' ," s e segun a- elra a

meses e lcenclamen o a o o sr. ,erea amos anu- elel o deputado federal, le ante notlClarlOS e comenta- C ' t "B h' "d
'

t I F
.

1.:1, d
.

b
.

_, �'. otve a, a lana e nossa

minis 1'0 genera ranClsço anUlO o ,eCi'eto que pnvou os o l'lgado a permanecer a rios dos tao' compreenslvos Mal" h d G
'

t I B A "d d I 'A P "COI d .
'

,
m a" e uerra recem

Gil Cas e o ranco. esco- serVI ores o . . . 1./. e m.alOt parte �e se� temp? no jornais norte-americanos. construída na HOlan'da- e ue

lha do gen. Estillac Leal re- um direito' que sempre lhes R�o, o?cj.e .9s mteres.ses mu-
, Saudações. CAss.) _ Nereu faz, parte idas dez unida�es

sultou de entenelimentos en� foi assegurado por equilidade mcipals nao podem " ter -o Ra.mos, presidente da Repú- encom nddI'
t 'd t d (;!TM m' face 1 t ... 'd

' . ".

e a as naque e PaIS.
Te o preSl en e o "', .. e o. e c oS ou 1'08 �revl en- amparo necessal'lo do presl- bbca dos Estados Unidos do 'Este pe'

'

d
Ministro da Guerrf't. ciários. dente do diretório,

,
131:asil". '

>

queno va�o _

ç gl!er-
ra esta 'em comlSsao nas

-

. .,-
I

�.•••1I1I. _.,.raf1l•••••_ O� ....
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'A situação do sr, Café Filho
No Supremo Tribunal Federal .b'oje,

y
sobre mandado de seg�rançB' ','

'" "

. �IO, 6 (V. A.) _' O .sr. Plí- J do de segurança impetrado o julgamento do importante aludido julgamento não se Café Filho, tem-se como cer- ,

nío Travassos,. procurador em favor do sr. Cale !i'ilho feito na sessão do Supremo faça tão brevemente, porque to que o Supremo Tribunal

geral da República, informou para efeito de reassumir a Tribunal Fecteral a realizar- tem de Se considerar que o, Federal o considerará praju
que somente hoje entregaria presidencia da' Repúblíca se na próxima quarta-feira. relator do mandado de segu- dicado, tendo em vista 'as in-

seu parecer sobre o manda-. possibilitando dessa maneira Admite-se, porem, que o rança, ministro Hanomann, rormaçõss do 'governo e a-

Guimarães, só depois do pa- propría realidade, isto é, a

recer do procurador geral, de não estar o paciente 30-

elaborará seu relatorío frendo qualquer constrangi-
Quanto ao "habeas-corpus" mento ilegal' na sua Iíberda

tambem pretendido. pelo sr.. de de ir e vir.
�.-_._ _ I11III :.._._._ _._. ••__.-._._._

_ _.i.._. ,.:-...

o pa.ecer

r�Grivesiriê_iialiiSõãs��!
� eleições em·Santa Catarina �

!�
..

o DR. WILMAR mAS, EM NOME DO CANDIDATO �RANCISCO BENJAMIN

GAU.O'.rTI, IMPUGNA A DIPLOMAÇãO DO CANDIDATO UDENISTA
'.

.. O PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA REQUER A ABERTUBA DE
O;
� INQUÉRIT,O PARA APURAR POSSíVEIS FRAUDES QUE TERI{\M

� OCORRIDO NO PLEITO DE 3 DE OUTUBRO
•

r'�
� Tendo em vista a documentação referente ao pleito (le 3 de outubro em

II' Santa Catarina, o dr. Procurador (la República solicitou ao Tribunal Regional

:: Eleitoral a abertura de rtgnroso inquérito para apurar irregularidades que de-

�
, nunciam a possibilidade de fraude no pleito. �

�" Segundo pudemos averiguar, o dr. Procurador teria. ficado mal impressio-

!nado com a divergência Nitre' o número de eleitores inscritos para VOltar, que
I
" é de 493.129, segundo publicação do próprio Tribunal, no Diário Oficial ele 26 de

:. setembro próximo findo e o número de eleitores dístrtbuídos pelas diferentes

� secções eleitores que, conforme apurou o próprio Tribunal, se elevou a 496.185,

� excedendo de 3.056 o número de eleitores inscritos. �
� A notícia causou sensação. intensa nos meios políticos e judiciários. �

�' Por outro lado, o' candidato Francisco Benjamin Gallotti e os Partidos que <

� formam a Aliançn Social Trabalhista impugnaram o resultado da apuração do �
� pleito para Governador do Estado, requerendo a realização de eleições supls- O;

� mentares e a. suspensão (la diplomação do candidato Jorge Lacerda, em face das �
� graves irregularidades apontadas pelo exame da ãocumentaçâo relativa ao pleí- �
I t

<
I' o, "-

Ii Em outro loeal, damos, na. Íntegra, 'as razões �lO candidato do, PSD-PTB, que �
a! foram entregues ao Tribunal, em data de ante-ontem, pelo, Procurador e.Dele":
� I

�
..

�
gafío elo Partielo Social Democrático, dr. Wilmar Dias.

• O trabalho do .advogado do c'andidato pessedísta-trabalhísta representa 'o �,
ll.-_� esrõrco d_e cl�S meses,�e p�cie�l�es pesqutsas e está fort�.mente dO�UmC;l1ta�l�.,., �

, • ,� • \
c �

t" f

:r.-....-.JY'ra�....'Y'�....���......,,�.�.��..-:-
•.lY�•••

-

...... v,•.;;.-�.....;'

NEREU RAMOS, UMA
GARANTIA DE PAZ

Durante o estado de silio'oão haverá eleições
Resolo�ão ,do TSE - OI termos em quo foi baseada
RIO, 6 CV. A.) _ Em sessão indiciados de crime comum". Nacíona (art. 206 da oonstí-

Nos podares conferidos ao

presidente da República e ao

executor elo estado de sitio
Carts. '4.0 e 5.0) não se com

preenda, o 'de suspender os

seus eféitos, inclusive em dia
em que haja eleição 'em' ql,ml
'quer ponto do territorio na ..

cional. Nem bastaria, ao meu

'Ver essa suspensão somente

p.o' dia da el�ição, porque,
ainda assim, privados ficit

Iriam, os eleitol;es dó direito

de reunião C § 11.0 'elo art. 141

da ÇonstituíçãoQ. Federall e

ele não serem presos ou deti

dos desde cinco dias e até

48 horas depois da eleiç:ão
Cart. 129 ·n. 2 do Codigo re

gistrados na Justiça Eleito

ral, teriam embaraço à sua

propáganda, pela imprensa e

pelo radio, propa'ganda in

dispensavel para le'var suas

idéias ao conhecimento dos

seUs eleitores Cart. '129 n. 1

do Codigo Eleitoral).

'Com razão, sustenta Car

los Maximiliano (com a

Constituição; v. 3.'0 pago 301

- a restrição das garantias
constitucionais e Incompa

tível com uma eleição livre.

Se esta se efetua em suas,

condições, não prevalece, de
ve s,er anulada". Daí, acen

tuar que, tanto no Brasil co

mo na Repúblic�t Argentina,
sempre se suspendeu o esta

do de sítio no dia designado
para as eleições. _ Mas, tal

prerrogativa só compet'il "prI
vativamente", ao Congres.5o
�""""""'il'_.......,......__._

•.,.......

extraordinária, sob. a presr
dencia elo ministro Luiz Gni

lotti, o Tribunal, Superlo::
Eleitoral examinou pedido,3

,

h
�_

que lhe foram encamm_ aoas

pelos presidentes d03 Tribu-,
nais Regionais ela P8xdbg' e

ele ,São Paulo, nos quais aque·

les magistrados soliCitavam

provielencias relativas à IlpS�
sibilidade de realizarem "e

leições suplementares n03

respecti'vos Estado�, tendo

em vista que' o pais :ie en

contra em estado de ,'lítio.

Essas eleições sel'Íam em 21

se'tções no munidpio de

Pombal, na Parai.bit e no à.ís

trito de Corredeir&, no muni

cípio de Piraju!, em São

Paulo.
'

Os referidos pedidos foram

relatados· pelo d(�sembarga
dor Frederico Susseynd, que,
em seu voto, concluiu pelo
adiamento' daquelas eleições
bem como do çl.e outras que

viessem a se realizar no Pflür
na vi:gencia do estado de 8Í:
tio. Assim, toelas as eleiçües,
com datas já fixadas, fica

ram adiadas até que sejam
restabelecidas, em ;ma p�eni·
tude as garantias constitu
cion�is supres.sas pelO estado
de sítio.
O voto emitido, sobre o as·

sunto, pelo desembargador
Frederico Susseyind e que

'i aprovado, está concebido
nos seguintes termos:

"A lei n. 2.654, de 25 de no

vembro de 1955, !1eclarando
'o estado de sitio em todo <ü

territorio nacional, pelo p'c,a
Zo de 30 dias, dispõe, no seu

art. 2.0, que' _ continuare,
em vigor as garantias asse-

guradas pela Constituição
Federal, "com exceç§.o" das

Previstas nos paragrafos 5.0,
6,0, 11.0, 15.0, 20.0, 21.0, 22.0,
,�3,0 e 24.0, do art. 141, e o

art. 142, que ficam suspensas,

durante o 'estado de sítio,
�endo que as dos Paragrafos
20.0, 21.0 e 22.0 do art. 1.41
I! em relação aos

NOVO MINISTRO

D. JOAQUIM
I

(

('
Com assinalar o aniversário' natalício d� S; Exa, Rev-

ma. D. Joaquim Domingues ele Oliveira, eminente figura
da Igreja e virtuoso Arcebispo Metropolitano, a data de

domingo último, 4 de dezembro, foi auspiciosa e testíva

para a família católica de .Santa Oatarína.

Durante maís de oito lustros, o' venerando Chefe da

Igreja vem-se dedicando, com indotmido zêlo, ao pas�oreio
espiritual do seu rebanho. A mesma data {lo seu aniversá

rio numa. demonstração da sua permanente vigílía. e ope
rosidade, assinalava-se c0mt a ordenação, em Nová Trento,
de mais, dois sacerdotes eatarínenses _ solenidade que

S. Exa. Revma.. pjesidiu e que', por certo, teve o significado
do mais rico 'présente de aniversário que poderia recebe'!'.

Com mvcluntárjn atraso; do qual nos exculpamos, te

mos a honra de levar l\ S. 'Exa, �evnia. os nossos votos de
'

felicitações e preces a, Deus pela', ua preciosa saúde - o

que fazemos solídâríos coro a. nosso mundo eatúlíco,' que
prestou justas e expressivas homenagens :

ao preclaro Me-

tropólíta. ,

'

. ...

f AUDIENCIA AOS 'CONGRESSISTA�
: Marcªda à��s�guódas..iéjrasrpetâ

��'" Presidente 'Nerê�·-
RI-Q, 6 (V. A.) _ O presidente Nerêu Ramos estabele

ceu o dia de segunda ..>feira para a audiência semanal con

cedida pelo Presidente' ela República aos congressistas.' ,�

Dês'se modo, ontem entrou em
-

vigor 'essa I norma, r:e-
cebendo o sr. Nerêu Ramos os representantes do povo do
Senado e da Câmara, a partir das 16 hOfas, no 'palá�io do

Oatete. '

'
. '. '/,

•

o seu PartidQ com" clarívi;
elencia e perfeita con:preen
são dos Seus direitos e deve

reS. 6s coumnistas o comb�
tem' porQue sabem a f6rça
social que êle representa. E

os fascistas o temém, Pelo
simpIes motiVO-de sel: um eS

pírito progressista; profun
damente imbuído da mentali
dade renovadora do :mundo
moderno.

•

costas de nosda_I+ha de San
ta Catarina, fazendo serviços
de sonqapens.
No dia de hoje, das 16 às

18 fioras, haverá visitação
pública a nOVa Unidade de
,nossa gloriosa Marinha 'de
Guerra.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O ESTADO

MINISTERÍO DA �GRICULTUIs"A I

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA FLORESTAL

.REGIONAL
"&CORDO" COM O ESTADO Dr.;

SUITA CATARINA'
AVISO'

A Delegacia Florestal Regional,
no sentid" de coibir, ao máximo pos- \

Gerent.; DOMINGOS •• VI

• sível, ali queimadas e derrubadas de, U\iJ.�lj, afim de impe-
. AQUINO

• pedir os desastrosos efeitos econômicos O ecológicos que
! acarretam tais práticas, toma público e chama a' atenção
de. todos os. pr,oprietários de terras e lll;uadores em .geral,
para a exig�ncia do cumprfmente ,do, Código Florestal
(Decr. 23.'793 de 23-1-1934) em tqdo �o Estado.

.
QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O

'Nenhum proprietário de terras ou lavrador poder..
procedêr queimada ou derrubada de mato Ilem .olicUai'.

,

com_aJ,ltecedência, �, ne�essãri&' licença da autoridade Do
restaI COmpetente, con�rme dispõe o, Código i!'lorestal em
seus artigos. 22 e 23, respectivamente. estando os infratores
sujeitos a ..penalidades.,

\

.BEFLORESTAMii:NTO,
..

Esta 'S.epartiç.ão, pela rêãe de v'iv.eiros florestais, em

coopera,ção, que .mantêm no Estado, dispôe de mudas e se

mentes de, espécies ficrestllis, e deJlol'namentação, para for
necimen.to aes.agníeultores em geral,_interessados no reflo
restamento de -suas .terras, além de prestar toda orien�àção
técnica .n.eçessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-
tenção de.emprtêstimos para reflorestamento no Banco do INF0Rl'4ACOES
Brasil. com juros de 7% .e ,prazo de 15. anos., ,UTEIS

OS interessados em assuntos florestais, para a obten: --o-

çã,o d.e maíores selareetmentos e requererem, autorização I O.
leitor enco.ntr.r', nOlç. eo·

de licençapara queimada e derrubadas de' mato d l�n.! informaço.. q�., n.c .ita,

I
... '. A

' evem dlàrlamente • dil hn.dlllto:
dmgll'-se as Agencias Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS T.I.ton.
te a esta Repartição, situada à rua Santos.Dumont 0.0. 6

O listado .} '

•• , 1.021

r Flol'llanópolis
- , A. G�zeta ••••••••-.... •••• 1.8611

•
'. DlirlO da Tard. ••.••.•••• 8,6711

Telefône·1 2.471l -- Caixa Postal "95 A Verdade ...•.• •••••• ••• 2.010

En.dereço Ite,legra'fl·CO·. A r'-iI F�I" i' .

I'.
Imprenaa Jfici.l •••••••• 1.688

g .." Ta -, or anopo m, 8. C. HOSPITAIS
Carid.adtt:

�Provedor) ...... "...... 1.114
(Portaria) ., ••••• ,....... 1.016
Nerêu Ramol ..811
Militar ".. 1.1'7
São Sebostião (C.la ••
Satde) •••• ,........... I.lil

Maternidade lJoutor C.r-
los Corrêa .. '........ 1.111

CHAMADOS uno
GIilNTlIS

Corpo d. Bombeiro. •••• 1.111
Se�viço Lu. (R.clll'm.-

-

çõel) •.••••...••...•••

.

1.4.04
Polícia (Salll Cominirio 2.01S
Policia (Gab. Dele,ado).. 1.11)4
COMP<ANHIAS DJi
TRANSPOR'r.S
AÉRMO

TAC •••••••••••••••••••• 1.700
. Cruzeiro do Sul •••••.•• I.IOÓ
Panalr 1.1"
Val'i, ••..•••••.•..•••••• 1:111
L6ide Aér.o ••••••.••••• 1.401
Re.l ••••.• ,............. I.IIS
eandinav8ll ;. 1.600

HOTllIS
Lux •.••• ;............... 1.021
Magestie .•.•••••.••••••. 2.176
Metropol ••••.•••. , • • • • . • • 1.14.7
.La ;Porta ••••• lo. • • • • • • • • 1.321'
Cacique _ ••••••••••••• o. 1.44.'
Central •••••••.••• ,... • • E.694
,Estrela • • . • • • • • • • • • • • • • • 1.171
Ideal......... I.SI'
ESTREITO ,

Diaqul! ••.•••••..•••••' •• '.
----�--�·--------I�c--

" .' '.' �
•

, , f

ItiPlC..•.. AD.O.·... ".�� '.'·P,.R-OF,SS'IONA.· L\c·.om�R. RO:����ASTOS MA����C�AJlMOI�I:'_�"• iiiiiiiiI_ - - prttlc. no ,Ho.pltal 818 M :ít D I'C O CUro G 1
DRA. '�YSLA",i; '1' '·JJR. � I.', LOBATO DR. 'WAJ..MOR mllD Franoel.co de A.ull e .. '":IlIta

ea era

t.(,,� IlUSSI
'

.

< ':"' PILHO ' GARCIA C.... do Rio de J.llelr. 'CLíNICA DE CRIANÇAi ". Especialista em moléstias de "Senhora., e viaa urillá-

•.

. :�o..,•• '0 '.�.reí,o r�...ir.t6ri9 Dlplo.lli. oal. r.cu!...., !fá.
' CLINICA . BIIlllDICA , ADULTOS to fIas,

I "T-UBlIRCULdslI cl...1 li. IIMld.. •• Uab'",,-
CARDIOLÓGIA J)oeaças, Internas Cuta r�dical das, inf�('çl\es aO'wias e ero.lea. eloDR. ANTONIO. DIB

-IRADIOGRAFIA
li RADIOSCOPIA. .1I1.ie' li., BUllfI "

.
Contultól'io: Rua Vitor .ei- • •

"

MUSSI
'.

O '" • reles, 22 Tel. 2676. CORAÇAO -- FIGADO - aparelho reni-to-=urinário em I\mb08 os ,811XOI.
,

" •

<; D.OS r,ULBII .S " ..x�111!terno ,,,, .'«:oucwrIO LI 11.- Horári S d Q
. .

D,. '
, , -C,irUl'II'I.\ do Torax,". ternid.�e.,j)leol. os: eiun .1, n..rt... tUNS ,_ INTESTINOS oenças do aparelho; Dillestivo. ê do..lt.tema,..llerToae.

-'"'.•&DíCOS _ Formlldo,pel•.Ji'.culd.lle N.de- (Sarnee 110 Prof. OctAno'"
Sexta feitas: .

Tratam'�n.t.o m,�oderno da Horário I 101LJ ás 12 e .21L ás 6. '

.

CIRURGIA 'JLtNICA ,,:. n.l, i1co Medlcinà�) .TllQolo«i.ta
'

II " IIrlllae. Um.)
DlIs 16 às 18 hor... 7l -n

GlIRA�"PART03 ! ,T...I�lrilr,Ilo do HoQ_UaJ '. N':', Ex-Iaterno lio "erviço 'd", Clrar- Residil.ncia: Ru. Felip. 8cll- SlIfILIS Consu,ltório: R. Tira.dentes, 12 ...... l°".A:a.d&r - Foi.:
Se�viço complltC! ,. 'Ipecl.!l-" " rill aaLJII

..
',.
" III•••�H8IIIIW L .... P." '1'. Co midt, 23 - 2° .a.ndar, .p'. 1 -- ConsultórIo '-'Bua Victor 3246 - �',

••do,'dal 'DO.NOAS, D. seRO-> Cnr.o ,de' ..p"ed.U..çl.... pla .' lio Jitlo lIe"l.aelr. Tel. 1.002. , Meirf'jles, 22. R·d····
RAS, COIIa �oderilo, -m6tod()11II. S. N. '1'. E�-Iater.o e- .X�f.DII. ,Medito .do IJoBllltal de Car-ldade DR. HENRIQU. PRIr:lrtrO BOR" 'BTO' '.

e8l enCla:, R. Lacerd,a Couotblho. 13 � � (C�ar.'
diagn6.ticol .:..tratauiento. fente lIe C,i:!'WJ:«i. 11", P.rel .Olloi. I'e, da Maternidade .Dr. Carlol ov,- r.uw. ({o Espanha) - Fone: 824.8..

'

, '�TI;�8gEi�ÍA HI.Si,:�f· O- 'co�.��;�:�í"8�-.!t�(�� _:_:� DOllNQAS', �;-r��N�(),li! _ P:���O Das 13 às l� horaa. ,.,.- "'"" � _.w ��-�':.......,.....-..._ - -..-."oN"rI

, MSIO .BASAL
•./ Foil.�,B,ill,:'., :." .. PART,Q8 - OP.RÀQO.S Opel'a,çõe. 1"'" Doenç.. tle Se-

Tele-fone: Consultório-
.. Railoterapl. ".11' ..... e.r...... Atenel••ui kor. lIlari:ll&a. '-,' Con.: Ru. Joio Pinto· n. 18, nhoJ'aI - Clínica de AllaltOl.' • 8.416
Iletroco.ClI-laçlo - KaIOll ;;;rl&,. 'R.. ::· - Rn. ..tl'lltl ,J.nlor

. dai 16,00 à. lS,OO, llo••1
, CU�IO .

de li18pe�i.li..çlo no, RSl·dên'''''ia·'Violeta e 'Infr.�Ver"lleUl.. . SO - Fone: llli!i 1 .' ,Pel" 'm.nU .teu" dià� JJoapltal itOI S.rvidor... do ••_

" • Rua .1016 do
C"DllUltótio; Rua Tr.j.no. D. 1. ,. '�. :S:---, riâment. no Ko.pita! •• tado. Vale Pereira 1,68 - Praia

l° .nd.r - lIdificlQ. elo' Io-nteplo, DR. YLMAR' CORUA' Caridad.. (ServIço ·do Prof. Mari.no I. da Saudade _ CHor.riO;J.D•• JI .. 11 !lor.,; -

,

'

'CT,tNlCA H l!:Dr0A" Residlinci!l: . Andrade) oqueirol!.
.

Dr••USSI. '. CONSULTAS"dàl 10 _;_ 11 laoe
Rua: G.ner.l Bltt,noourt n. Consultai - P.l. m.nlll .0

D.. �, à. II 1I0r.l. - 'Dr•• ral.' : -.,. i, 101. :
.

, 'releton.: I.IIUI. Hospital de Cuid.da,
.USSI Rua Til'adeJiti. ,'_,. Fone' 11416

---. ----- Á tarde dai 1610 hl Im JU.n-

a.�d.nc.f.1 .�•• i.R1 :Trom- ' DR. NEWTON te no. conlultório '.lIa Nuu.el
POWB 'T, 84.,

��__
DR. JOS1: .TAVA.Bi:S ' -·O"AVILA Machado 17 :;a.quillll: iii. Tlra�

DR. JOLIO BODl, \ IRACEMA '

' .

CIRURGIA G:lBhL Idente�. 1'el: 2766

MDL1B'STIAS .'
N.IIRVOSAS

'

'll'I Doenç.. dedleni.or.. ... Rrcd... ' Re�ldencl& - 1'11111 Pr.dlluA
.vIEIRA

MJiNTAIS _: (''LINICA GiilRAL l0ll'la..,. EJetrid4ado._.liHfc. Coutillh.o 44.CLINIC'"••:nICO Dr Serviço Nacion,l It& Doen-, Consultório: Ru. Vitor Iei- d
CU Jlent.il. .

.

·elel n. %8 -, Telefon.: 1107. OLHOS _ O V· ••

lISPlIQIALISTA' .I OblIOS, Chefe d" Ambulat; :: o ,: .. lI�lo- ,

Consult... : ,n.. 11 1Iora••m • G�nGIDANOST;- J(,4JIIZ

OUVIDOS, NARIZ. ,GAllGANTA' ne Mental ,-

·Idlante.
",

. ...-

fRA·'l'k••NTO li OP.üQór:3 Psiquiatra do, BóÍspit..i _
Residência: FOD', 1.4.11 - 'DR G'

'.
DO

IlIlr....V.rmelJao - N.IIlI.UQfle - Colônia Sánt'An. ,..' Rua: Blumenau n. 71.' . UERREIR� DA rONII.CoA
UlÚ'.-S..... Convnllot.r. ia

.

, DOENCAS DO AP,ARlILl:IO DI- Chefe de) �ervlço d. OTOJtI-
(Tr.ta•••te II, Il•••lte ce.•

_ choque a .Il.rdi!.ol. I:�::·::: GESTIVO ,-'- ULClIRAS DO lIS- �O do .Holllatal de .I'lorian6poli.
' ...,er..".) Ipi. Ma)arloterapl. :e.ico'ira�l'- TOMAGO :I DUODlINO, ...ALBa-' :-os�ue ..

a CLINICA QI APARlI-
ADrlo�:re&l.oaco..l. -, a_lu, d. éONSUL'l'AS. "'�rç.� ,; !;llli',;': GIA-DER1I1':ÀTOL'JGIA ]I ,cu- J,.HOS· MAIS IfOD:lRNOS P"'R...
OCIIIOll. � lI"r•• �' ·.,••••le· tas ,das 15 à. "ií',llor��. ��h:'t, NI�A ·GJl:&AL TRATAMENTf\ d •.1 DOJINNOÀS
•• O�"a.lari I... • ('b!ee (m.nU)

"

DR JULIO PAUPI'l.'Z
da tESPECIALIDAD.

R ,... d·· �·1)1 .'. Ru:! ADit. �arib.14i, ••qtti__
•

PT,,-'0o. Hg;;i���s - ,�.ls malllll 116

01' ....0 �. """ ur..
,

e de &..neraL Ihtte-Dcoun. ' "
.r::lue. _.

d•• ·18' à. 1.. '1I0.!'...
.

,.. Rli1SID.NelA,l, ,Jltllà BQ�"IiiT8, '!X 1nterno 4. tO. eDttirm.ria A TA�DJI - d•• • •••
Conault6riol _ .....�Vl..� illi- 1311 Tel.290l.

. . ,

.' é Serviço d'-lCa.tro-ent,r,olo,i. nA CON.,ULT6:1IO .

r.l.. II -·rone.IUI. " "
._- , ,';'" ,da Santli Casa do Rio d. Janeil'o CONSULTORIO - '•••

R.�. _,�lI.:-.SIo ",or,e .1 ,- .DR, ARMANDQ�VAl.J§..
,

(Prof. W. Berardhi.lli). ILHE�S nO 21

rone 14.11. .

,'. "

RIO DE ASSIS
. (:urao 'de neurolori. (Prof. ,RE",�DENCU, r - :r.Up. Scà-
" 'Austreg.e.ilo). mldt n ua Tel. 2161

..DR. MARIO ,WEN- Do•..ServlçOl lie OliJÚca blf..�a Ex interno do Ho.pital m.tel'
DHAUSEN '! da AIIII.têncl. M:llnicl,al" Be;>I- nidade V. Am.r.l. '

, pltal de C.rldall. "DOENÇAS INTJ:UAI
4 I· ." CIJiNICA "&D!CA (D•.:GlUL1>i- Coração•••t4.m.ro, lua.U._,

CLtNIUA UDICA ,D. ADULTOS -< C...s. • ADUl;.TOI ,ft,.do ., vi.. biD.ru. IIln., .".-
, li CRIANOAS .

_ Alerrla', riol o út.ro.

1ConlultóI:io, ___; R�• .Joio Pln-' "Conlult6rio:,llu. N.... �I�- , Con.nltório! Vitor ...1ft...
to, 10 ,_. Tel. '•• ''161). • eh.•dJ>," � ,Con••lta.... 11 l.· II.

'

Conaultal: D.I 4. li I !lor",. 18� hor.. '. , .Da. ,16' àl 18 kor8ll.
Re.idência';' RU'.�.IWY.I-I.- :a..Mênci.: )tua·••r.éll.i ú'ilIi- Relidênci.:. )l•• B"c.ian, '1.

.

Dior, 41. T.I. 1.811. ,- ,{Jla.rm41;1 _' 'oncl 1,7&1 Fone: 14.11.

mobiliária Miguel DaUI
Tem a venda
Uma casa aAvenida Mauro Ramos
Uma' casa a rua Visconde de OU1'O Preto
Uma casa a rua Deodoro c/13,50 de frente

de fundo.
'.

A
e 46,60

Uma casa 'e UIP lote a Avenida' Santa Catarina
Estreito

.

Uma casà·a rua 14 de Julho ,

Uma casa de madeirá em Barreiros
Duas casas no IMOl'ro do GeraI40-!!Jstl'eito'
Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

do Geraldo
.

Um lote na rua José Candido da Silva --;. Estreito
Dois lotes ár rua Moura - Estreito

.;

Dois Lotes �o Bairro de
\
Fátima - Estreito

.Quatro lotes no centro da cidade
Quatro lotes .em Londrina '_'" Paraná \ ,� :

Tem compradores para casas em Fl�Han6polis des-
de cem a quatrocentos mil cruzeiros.

Negécío a dinheiro. ,

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 10 andar Estreito ou

Edificio Ipase andar térreo -'Fone 3376 - Plor-íanôpolís
Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho.
Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua prin-

cipal.
' •

16 lotes no Bairro :Sutiá.
Uma confortável Casa na Avenida Hercilio Luz.
Dois apartamentos (parte financiada),

DR. JOÃO ASSIS FILHO
Cirurgião Dentista

Clinica de Adultos .:_ Cirurgia e Protese Raios X
Rua Felipe Schmidt, 39 A - salas 5 e 6
Atende com hora marcada
Das 9 às 12' e das 14 às 16'

Sábado.-- das 9·às 12
, ...-

Den'isfa para CtiaD.ças
. DR.. .TUAREZ PHILlPPI

'

Edifício João Alfredo - 1'0 andar.
Salas i e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1
Horário: 8 às 11 (_:_ 16 às 18 horas

Atende exclusivamente com hora marcada.

VENDE'·SE
'Üma residência em Coqüeiros a rua Jos� do Vale Pe-

reirâ 203. ,. '

Ti:atãr � Rua Deodoro N, 7.
�

. \ �. \

\ ,.I-�. • -:

riRiIiFiõi8iiãPõii"1
I RDA :uarecllai. Deodoro M. .:

, � Lages, DO· lul do .B:rull, OImel:Ilorr :
! . DÜCODkJ .pee1&l. para'�'Rubor. 11aJm_. e

• •
, �

•••�••� �••a••••�••••••••••••••

..

7

FARMÀCIA DE PLANTA0

\

Viag·em. çOIq se,gurança
"

". e -rapidez
.

so NOS CONFORTAVEIS MICRO·ONIBUS DO

-8IPIDO {(SOL:'B'B,ASItEIBO»
Florianópolis - !tajaf - JoinviIle - Curitiba

o ESTADO
....... {,t'é'li..

AJ)HlNISTIUC.i.O
IhOl'clo e Ofldnall, à roa Cea
Jlelhejro l\lafr•• D. 1611 Tel. 1022
- -@'x. POlltal' 119.
Diretor: RUBJiN:) .... "':AlIOSo

Mês de Dezembro
, 3 sábado (tarde) - Farmácia Moderna -- Rua João

Pinto.
4 domingo -- Farmácia Moderna -- Rua João Pinto.
10 sabado (tarde) -- Farmácia Santo Antônio - Rua

Felipe Schmidt, 43. .

,

11 domingo -- Farmácia Santo Antônio - Rua Fe�
Iipe Schmidt, 43.

-

Repreilelltalltea: 17 s âb d (t d)Repreaentaçõ.. .... '8. Lara. '1"
a a o ar e --. Farmácia Catarinense _:: Rua

Ltda. rajano,

an�::' Sen.dor ))antAl, 4.0 _ 1° 18 domingo -- Farmácia Catarihense - Rua T�'ajano.
Tel.: 22-6th -- Rio ile Janeiro.',

24 sabado (tarde) -- Farmácia Noturna -- Rua Tra-
Rua 16 de Novembro 2I2S iO jano.

andar &ala 111 - Sio P.ulo. 25 domingo - Farmácia N t R .'
,

o urna -- na Trajano.
,

31 s�bado (tarde) -- Farmácia Esperança __ Rua
Conselheiro Mafra. ,

. O ser;i�o noturno .será efetuado pelas. FarmáciasAntt •.. , Cr' 170,00 Santo An�Olllo e Noturna, situadas às ruas Felipe SchmidtSemeatr••... " ...•. Cr' 110.00 43 e Tra.Jano.' ,

N" Interior
Ano .•••••••....•••_,Cr' 0,00

.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
•

Semestre •••..•••••••. CrUI0.00 VIa autorí
-

dê t D
. . e

Anúncí, mediante <'ontrito. ,'Izaçao es e epartamento.
"

_Os o.riiinaill, mesmo 'nAo pu- Luiz Osvaldo D'Acâmpora - Inspetor de F ,.

bllcados, não serão de'olvidol. _ armacla.
A direção não le 'reIPQ'nnt ilila DR. CARLOS ENGELSINGp,elos con,ceito. emitido. no••1:- , Rti&'01 '1Imadol. ,.�g!·essando a esta Capital reabre seu Consultório

a partir de 2a. Feira, dia 31
Rua Deodol'o - Florianópolis

ASS!NATURAS
Na CapUaJ ,

.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DE�TISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: -:- Pontes Moveis 'e Dentaduras em:
N,ylon. .

DIATERMIA: _:... Tratamento de, canais pela alta
frequencia.

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residencia: R. Fernando MachadonO. 5 - Fone 2225
Consultas': das 8,00 às 11 horas e das 14,00 às 18horas .

'I' 8AHCOdeC�ÍI)ITD POPULAR

I".

.

I � AGRICOlA .

I I
..

. Tka. (J'La1.oNU·" 16 . , I
• I' .' .. -:.-_-6

· ........ .,

f'L�RlAN(),PºLIS - 5t'õ..eõ.ro.rino.
.

DR. ANTON!o. MONIZ
DE ARAGÃO.

CIRURGIA TRIIUU·J:OLO.GLl
Ortop.dia

Consultório: JoioO Pinto, li.
Das 15 à. 17 diariaminte.
Menos &01 S'b.dol
Res: Boca.iuva lli.
Fonl: - 1.'114..

Exclusivamente com hora marcada.

DR. ANTONIO BAT!8TA
JUNIOR

. CLINICA _ ]lSP:l,CIALIZADÀ n.
. C)l:I.ASCAII

'

Conlult.1 d.. II ii 11 hor•• ,

12�el. e Conl. P.dre Iiru.liD�o,

ADVOGADOS
DR. JOS:m MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO -

:,aixa- POltel 119 - !t.'alSanta Cat.rinG.

Dr.Constantlno
Blmatos

Mli:DICO CIRURGIAO
Doenças de Senhoras _

Partos - Operações - Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçoamentG
DR·

e longa prática nos Hospitais'
, . CLAMO G. d
GALLETTI '

e Buenos Aires

_ ADVOGADO _ {CONSULTO'RIO: Rua Fe-
Rua Vitor ••tir"lea, 68. .

lipe SChqlidt, nr. 18 (sobra-
iON.I:.•.468 - Flori.nópolilJ do). - FONE 3512.
DR. VIDAL DUTRA FILHO HORA'RIO: das 15 ás l8

MÉDICO DE CRIANÇAS horas .

Consultório: Felipe Schmidt Residência: Avenida Rio38 (d�s'_14, às 17 horas)
. ,

Resld�nCla: Ten"nte Silveira, Branco, D. 42 .

II 130 (F,..ne oU65)
,

Atende chamados
�------���--------------�,_------------�----------�-------

Dr. Lauro ,Daura"

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
DOENÇAS NE'RVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL

Angustia-Complexos:-Insonia-Ataq'ues-Manlas-Proble-
mática afetiva. e sexual. '.

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Psiquiátra
do Hospital-Colônia Sant'Ana.

CONSULTóRIO - Rua Trajano, 41 -.,.. Das 16 às 17,..;
horas. ,'I}

RESIDENCIA - Rua 13ocaiuva, 139 - Fone 2.901.
. .

-

,

DR. ANTONIO GOMoJ:S DE
..ALMIlIDA
ADVOGADO

••e.ritórlo 6 R..idencial
Av. Hereilio LUII, li
Telefon.: .1146•.

/

_j
.

CIRURGIÃO-DENTISTA '

DR. NEY.PERRONE
CONSULTóRIO -- Edificio Partenon - 20 andar

MUND
sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15

Formaao pela J'.culd.a. :H.c!' �tendeadiáriamente das 8 às _11 horas.
.

nao1 d. &edicin. Uni'7euidad. 3 s e 5 s das 14 as 18 horas. - 19 'as 22 horas.
do Bralil Confecciona Dentaduras e Pontes Móveis de Nylon:RIO DlI JA:NDmO '

Aperfeiçoarnente lill' "C. la ••
8!1ude Sio J1i&,uIl" .'

P"1f. Fernando. Paulino'
lInterno por I '''·IOS do aenico

de Cirurgia
iIoI I Prof. Pedro dQ Jlouora

.lte,10 por : ano· na �'••ter
nidade - .llÍol."

Prof. Ot4vio Rociri,uel Lim.
Interno por I ",no do P nto

CLINIgr�iró���LT 1
DR. .cESAR 'BATALHA DA SllVEI'RA

• DO:lNÇAS D. J.NE:OR.\S fCONSUL'I'Afll l'Iio 1l0llpital d.
Caridade diáriamente pela ma

nhã. i,
,RilSlD:lNCIA: ....é.'. D1l8rtloll

'1I
Shutel '129.';_ Te-Ief. 1.28B-

,FI�rianópolill, .l'

01

.

- Médico de Crianças -
PUERICULTURA - PEDIATRIA -- ALERGIA INFANTIL

Consultório: -- Rua Tiradentes n. 9.
Residência: - Av. Hercílio Luz n. 155 - Tel. 2:530.
Horário: - Das 14 às 18 horas diáriamente.

Cirurgião Dentista
Cllnica de Adultos e Crlançu
Ralo X
Atende com Hora Marcada
Felipe SchInldt 39 A Salas 3 e 4

'1 r

".'. L:avarid,Q' c'om �Sabão

\?_irgem �5pecialid'ade,
',d'II �Ol'a. WIIZIL IIDOSIIIIL.-,J,olnlllle. (1IIrCIEJ.8uls'trada)

eCoD,omiza,..e,à(te_po�,e��dIDbeiro
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.río natalício, muitas serão ás
homsuagens

-

quê seu;; .ínúme-"
ros amigos 'e admiradores
trtbutarão como ínequívocas
provas de consideração e a-

Aniversaria-se hoje o nosso preço,
ilustre conterrâneo sr. Major Os de O Estado formulam

José Lupércio Lopes, alto Os melhores votos de felici

funcionário apos'entado, do clades.
Ministério da Fazenda, e pss
sôa muito' conceituada, em

nosso Estado.
Figurando destacadamente - sr. José Lupércio Lopes

entre os historiadores cata- ,Mafra

rínenses, o distinto an!ver� - sr. Virgilino Machado
sariante faz parte do Institu- Mendes, do alto comercio de i
to Histórico e Geográfico, on- Biguaçú; I
de vêm pr'estando assinala- - menino Roberto, filho do

dos serviços, bem como a ou- sr. Cassemiro José .Grans;'
tras instituições culturais.

.

-menina Regina Augus-
Historiador dos mais auto- ta, filha do dr. Oswaldo Bul

rizados, tendo publicado um ção Viana;
� elevr,?do número de monogra- - menina Neusa, filha do

fias, prestando aos estudiosos sr. João Xavier da Rosa;
uma soma' consideravel de - menina Maria Glaciene,
colaboração, sempre pr,esti- filha diléta do Capitão Altair

mosa e desinteressada, ser- Dominoni e de sua exma. es

vindo ainda de estimulo a posa d. Iracema de Oliveira

mocidade estudantil. DominonL .:........,.....,-�-.,..,.-�.
Jornalista brilhante, o ve- -srta. Avany diléta filha PREDISPOSI'ÇAO PARA

nerando aniversáriante por do dr. Alfredo Damasceno da VARIZES
longos anos militou na im- Silva, advogado residindo em A permanência em pé,
prensa catarinense, onde sua São Paulo por muitas horas, dificulta
pena vibrante e entusiasta - menino Moisés Luiz Sch- a éirculação do sangue, na

sempre pugnou pelO bem pú- mitz, filho do sr, Moisés 8ch- parte inferior do corpo. Es- ma ", ·dhoso dCf1ur
t ..

1
-

,

hlico e grandeza da terra ca- mitz e de sua exma. esposa .d. sa, uma das ca.usas de dila-
.. \ o (O ',,�gue I>nICO recellado peTa dasse

,tarl'nense. Ma"I'a Cal'mem Carnel'ro SCll- t
-

d
.

d UAOfIÇAIScO' 'Cmcd,ca .I: ,nolen""o para as c!'Ianças.
o açao as velas as pernas e IV\ li l -. omb,lIe <iS ,"lec(';e5 do S, s'r I'. , R'

- anguc. {l I I IS

Hoje, dia de 'Seu aniversá- mitz
, que pode dar origem a va-

c o eum,IIlsmo, Tem espinhas? Depure
rio natalício, muitas serão as _ sr. �ucélio Costa, alto rizes, feridas e úlceras,

o Sangue, n.:io IIse ércme nem pomadasO S<Jngue-� a \'lel:1 de\'e·se pUf'''ar �
homenagens com que, amigos, funcionário da Companhia Se tiver predisposição Sangue de prel"relll'ia ao Est �

�

N- d'
orna "o

e admiradores, tributarão as "Souza Cruz". para varizes, procure
ao, e�xe p.lra 'amállh,i:comcée hoje'

D I
a t,?rTlal E!_IXfR 914, ,,,lot,,,lo no Exel"

eXPl�essões de simpatia e a- - sr. urva Sabota, do al- ocupações que não obri- Cito e M.lI'Illha. ,ecoilado por milhares de

Preço, ás quais, prazerosa- to comercio desta praça guern a longa perma-
med,cos' VIDROS DUPLOS CONTHI o

tnente, os de O ESTADO, se - sr. Neogenio Grillo, in- nência de pé. - SNES. g3�RgOI�oV/ó'I?��r:;,�Q0E�\iucis:'i\ �IENO!,
associam, com os votos de ----=-------�----------:.--------,---------- --------.-..;..-,�,...--------.- ----------__,..;...--
m ·tas felicidades. AVENTUR,AS 0'0 ZE-MUTRETA"
PROF. OSVALDO MELLO - ---

- ,'"

O pm,es,o:':::aldo Mono �7,,1If.j," . 0]\,
���iiOd�D�::V;el����n�es��

)
...�

�.<>��_Capital, é uma das mais bri- .

lhantes 'expressões da cultura �.
,l ��

llloça de nossa .terra. ,;

fiTalentoso e culto, dedica- }l, �6do ao magistério,' do �quál fez / í

seu sacerdócio, o Professor

��valdo Mello Filho é tam-
em n'osso apreciado cQlabo
radar, desfrutando de sóli

�as amizades nos �eios int,e
ectq,ais e na sociedade.

�je, data de seu aniversá-

\ .

,

O grande Caxias,' que consoUdou a vitória conquístada
'Por Fernando Machado na histórica Ponte de Itororó, com
a sua disciplina férrea" o considerava e chamava General,
mas o nosso conterrâneo [ámaís foi elevado ao Generalato.

.

Transfigurado pelo amôr da Pátria, Fernando Machado
'f�mgr'es&ou na imortalidade e o seU nome -ngurn entre os
�. � heróis nacionais.' .

•

Rendamos as nossas justas. e c o m o v e n-

SEA'GERS tes homenagens ao bravo catarinense!' Reverenciemos sua

inolv�dável memória, indo até o seu monumento e alí, olhos

G N
postos nesta figur'a exemplar de Soldado e de Cidadão ao

I. soprar da brisa e sentindo' o farfalhar ,da Bandeira a�ri-,
verde, reaprmemos a mesma fé nos destinos gloriosos do
Brasil pelo qual morrett, transmitindo-nos como Pátria Li
vre que assim tr'ansmitiremos aos nossos descendentes!

, A Fernando Machado as nossas homenagens e, o nosso

respeitoso culto de gratidão!
. .

,

SOCIAIS
ULTIMA MODA

Uma
-

cortina que é fresca como uma brisa branca com riscos dourados fácil de

lavai:" e de primavera Lurex abriu este tipo de cortina brin ar mais moderno. A

�rtina inteiriça dá ao am bíente um primaveril, enca ntadora como um jardim na

pr��car. ;._�.�.,
-0-

SO.NETO
4:NA Al\'Il�LIA QUEIROZ DE MENDONÇA

dustrial e pessôa muito rela

cionada nesta Capital.

NASCIMENTO

Toda pena de amor, por mais que doa,
No próprio encontro recompensa
As lágrimas que causa a indiferença,
Seca-as depressa uma palavra boa.

O já venturoso lar do nos':
so prezado amigo Dr. �saac
Lobato Filho, Médico do Hos

pital "Nereu ,Ramos", 'e de

sua exma. esposa d. Cléa da

Gama d' Eça Lobato, foi en
riquecido a 3 do corrente com

J o nascimento de mais um ga

lante e robusto menino, que
na pia batismal receberá o

nome de RiCARDO e ocorri
do na Maternidade "Dr. Car

los Corraa", nesta Capital.
Aos venturosos genitores e

ao interessante Ricardo as

felicitações de o ESTADO.

A mão que tere, o ferro que agu.ilhoa,
,

Obstáculos não são que amor' não vença.
Amor transforma em luz a treva, densa,
Por um sorriso, amor tudo perdoa.

Ai de quem muito amar não sendo amado,
E .depois de sofrer tanta amargura,
Pela mão que o feriu não fôr curado.

Noutra parte há de em vão buscar ventura.
Fica-lhe o coração despedaçado.

�
� Que o mal de amor só nesse amor tem cura.

ANIVERSA'RIOS

MAJOR JOSÉ LUPERCIO
LOPES

FAZEM ANOS, HOJE:

(DIGA SIGA)
••• IrOS lares e em

todos os bares I

P�ARAISO DE PECHINCHAS
Os artigos de Mela Semana
A recente ín uodução pela "A Modelar" da venda do

artigo de "Y2 Semana" vem despertando em nossa POPld:,
lação um' interesse que ultrapassou. grandemente as

mais otimistas 'expectativas. _

O movimento de vendas no já famoso balcão de
frente do conhecido estabelecimento, onde se expõe os

artigos da venda de "7'2 Semana" é simplesmente enorme

(; verdadeiras aglomerações se verificam, todos desejo- •.

sos de aproveitar as sensacionais ofértas que são apre-
sentadas. .

Adquirindo uteis artigos em quantidades excepcio
nalmente grandes, póde "A Modelar" dferecê-Ios, como

valiósa contribuição á economia do povo, por preços
muito inferiores ao seu normal. ,

O publico, bem compreendendo o verdadeiro senti
do desta colaboração, tem prestigiado de forma decidida

1a esta já vitoriósa iniciativa da "A Modelar". E tal é O

éxito das vendas de "�'2 Semana", que o humor anónimo
já a respeito se manifestou, cognominando-a de "Paraíso
de Pechinchas".

De fáto, é um "paraíso de pechinchas" que sómente
"A Modelar" pode oferecer e a melhor próva do que afir
mamos se encontra nos dois artigos que ontem foram lan
çados com absoluto sucesso: "Calcinhas de Casimira pa
ra rapazes", cujo preço normal é de Cr$ 120,00, vendidos
nesta "�-2 Semana" por apenas Cr$ 77,00 e rnagn ificos
"Pimpões" (Sungas), de preço normal de Qr$ 60,00 ven-
didos agora a Cr$ 35,00.

'

No louvável intuito de prestar a máxima colabora-

I
ção á economia: de nossa população, decidiu "A Modelar"�
durante o mês de 'Natal 'lançar excepcionalmenteB arti
gos de custo e qualidade diferentes em cada venda de
"% Semana". '

' ., '

-- ...

o Herói' de Uororó·
CORONEL FERNADO MACHADO ':;f"

André Nilo 'I'adascu
.

A frente ela 5a. Divisão de Infantaria, de seu comando,
faleceu na htstórrca Ponte c.de .Itaroró, depois de a haver

conquistado aos paraguaios, 'pela quarta vez, o nosso bravo
conterrâneo Coronel Fernando Machado de Souza, naquele
memorável dia 6 de Dezembro de 1868.

Nascera' nesta então Cidade do Desterro, em 15 de Ja
neiro .da 1823, na: Rua do Vigário, hoje honrada com o seu

nome, na casa que faz esquina com a Rua Pedro Soares
(que o Pátrimonio da União ainda não adquiriu). Era filho
legitimo do Major Manoel Machado de Souza e de d. Josefa
Bernarclina de Souza Machado.

Feitos os prhnstrcs .estudos na terra natal, assentou
praça no Exércfto'de l,a. Linha,'como 10 Cadete, emNnvern
bro de 1838, contando apenas 15 anos de idade: Em H:39 foi
promovído; por merecimento, á Alferes e a 8 de Junho de
1842 conquísta os galões de' Tenente. A 2 de Dezembro de
1847 foi graduado' no posto de Capitão, sendo efetivado. por
merecimento, em 20 de Julho de'·1852. Promovido a Major,
por merecímerito, já em 11 de M�io de 1866 à Tenente-c')-
renal e 'pouco depois Coronel..... ' . .

�.
'.

P�ssuia as ÍvÍe4il;lJps Mili.tár, Çla.:OJ:d��".,de Avizc-de
Cristo e da Rosa.'

. _' ..:.- ,I"": -

,

Na Praça "15 de Novembro", nesta Capital, existe sua

estátua, Inaugurada 'em 28 de Janeiro de 1917.
Seus' glortosos despojos estãn depositados em belíssimo

mausoléo de marmore e granito, no Cemitério de São Fran

�isco �avier, na Capital Federal, com a seguinte legenda:
� "À memória do bravo Coronel Fernando Machado de
Souza, morto gloriosamente a 6 ele Dezembro de 1863, no
combate de Itororó".

O"SANGUE fi' A VIDA.
TEM REVMATJSI�\<? 'Í PURGUE O SANCUÊ DE PREFE.

RI�"CJA AO ESTOMAGO .

.. ParKer
'uink;

, .1 REAl.LAVávEl
I tAVA-Se NUM �NSTANTE I

_caso de acidente. bastam água e saulo comum para
,�t1far, elas roupas e dos dedos, o miniJ:no vestigio da

- Farker QUink Azul Real Lavável. .

Se deseja segurança, use Quink Lavável Se deseja
llennanência, use Quink Permanente. Todos os tipos
ele Qulnk. LavAvel ou Pel'manente, contêm sol31-x, que
limPa e prQtege a sua caneta. Quink pode ser usad$

"
em "(lualguer caneta. '

•

Pa�ket
'uink

A únie-o tinta que
cantil!) soIy�x

'rl�.
_-,ansa Cr$ 2 ',.00
" QSW (ri tiMO

l

f}' �.enttl1.Ites UJ!IUSvos gara to4o o BrllSll r

COSrA. t>ORTEX.�.� CJA.'

Jl». Presiclente VfTl7as. i3S-8.° anaar -ltiO-4e l(tneiro '

Santa Catarina - Machado. Cla. S. A. Comércio 8 Asincla. '

�
R,ua Saldanha Marinho, 2 • FIl>riar.õpoll.

HOJ E NO
6 DE DEZEMBRO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1.582, em águas catarinenses; o navegador
inglês Edward Fenton, aprisionou uma embarca
ção que se dirigia: para o Rio da Prata;
em 1.631, morreram no combate travado junto a

Fortaleza de Cabedelo, entre tropas brasileiras e

holandesas, os Capitães da Rocha e Jeronino 'de
Albuquerque Maranhão;
em 1.632, chegaram reforços ao Forte de Orange
ocupado pelos holandeses e sitiado pelos brasi
leiros' do Conde de Bagnuollí, desde o diaA:;
em 1.634, um corpo holandes foi destruido com

pletamente, em Apípucos, por brasileiros dirigi-"
,

elos pelo Capitão Pedro 'de Almeida Cabral,' desta
'cada do Arraial por Luiz Barbalho.. Nesta ação
muito se distinguiu o heroico Henrique Dias;
em 1.827, um Piquete de Cavalaria argentina, l

'

comandado pelo Alferes José Vencesláu Paune-
1'0 foi dispersado nos arredores de Montevidéu
pelas tropas avançadas brasileiras;

.

� .em .1.868, ápesar .de fôrtemen'te' '··'mt1'i'iicheít-adàil· ,

os paraguaios foram derrotados fragol'oS'amente�
pelo Marechal Luiz Alves de Lima e Silva no
céle-bre combatê da- PONT-E ' DE-, ,rroEoió on
de faleceu, gloriosamente, o bra�o catari�e-;';��;"'
Coronél FERNANDO· MACHAD,O 'DE SOUZA:
Vide em outro local a respectiva nota"

.

em 1.905, algumas casas de .Itajaí, fOl:am invadi�
das por Oficiais e Marinheiros da Canhoneira
alemã "Panther", que' procuravam um' individuo'
chamado SteinhoH;

- em 1.911, o municipio de Canoínhas, neste Estado
•

, foi instalado. -'
'

ANDRÉ NILO TADASCO
• r' :

.

Você sabia- ,quel' •

"

r
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Sábado e dODllngo'em ,branco nesta Capital
NENHUM JOGO OFICIAL FOI REALIZADO NESTA CAPITAL, SÁBADO E DOMINGO EM VISTA \00 PESSIMO ESTADO DO -,

,GRAMADO, OCASIONADO PELAS FORTES CHUVAS QUE DESABARAM NA ÚLTIMA SEMANA. AO QUE FOMOS INFOR
MADOS ,OS JOGOS AVAl X TAMANDARÊ E fiGUEIRENSE X ATLÉTICO FORAM TRANSFERIDOS PARA QUINTA�FEIRA E
DOMINGO, RESPECTIVAMENTE. NA SABATINA FOI, REALIZADO SOMENTE MEI,O TEMPO DO JOGO ENTRE OS ASPI-

,

;���it�';'�'"" ',' RANTES DO AVAl E TAMANDARÉ
\

t",r .

" o Estado Esportivo"
••••••••� I•••••••O � ,

/ Turfe
�-.

-i'
�

revista
.................

A. I. BIRRIGA VERDE
. '

A DESFORRA DO IMBITUBA

,5°. Páreo - 800 metros

Goleado o Paula Ramos em
Henrique Lage - 4 a 1 - o escore

Concurso para eleição da Rainha
�

Por AREÁO JÚNIOR I 5°. 'ALEGRETE - Orlan
Mais .uma tarde- de gala, do, 50 ks.

viveu,' domingo últimov .o O vencedor pagou 40,00 e

Hipódromo 'd,a Ressacada, a dupla 13, 20,00. Diferen
quando centenas de turf ís- ça, pescoço.
tas dírig iram-se àquele pi-
torasco recanto, a fim dá 40• Páreo - 1.000 metros

presenciar a' mais uma in
teressante reunião progra
mada' pelo Jóquei Clube
Santa, Catarina. ,

As 'disputas foram eletri
Ziantes, pois em quatro dos
cinco' páreos corridos, as

diferencas entre os primei
ros e, s'egundos "cofOc�dos,
foram mín imas., o "que levou
os turfistas a vibrarem .de
entusiasmo, torcendo ardo
rosamente pelos Seus predi
letos. O resultado técnico da

reunião, foi o seguinte :
'

ESTELA MARIA DA SILVA

a mais votada da 4a• apuraçãoVoltando a jogar em seus

domínios graças à saída da
autoridade policial que vi
nha perturbando a sereni
dade dos espetáculos fute
bolísticos na vila de Henri

que Lage, o Imbituba,' local;
enfrentou na tarde de do
mingo o "onze" do Paula
Ramos que o vencera no tur
no. O time de Gerson fa
zendo unia exibição de gala
e portanto reabilitando-se
aos olhos de sua imensa

"torcida",' logrou golear o

conjunto dírigído por Wal-

dír Mafra pelo escore 'de 4 a

O.
Com a derrota de domin

go o Paula Ramos passou a

dividir com o Bocaiuva e o

seu adveraárío de domingo
e posto de vice-líder, en

quanto que o Avaí e o Fi
gueirénse juntos na lideran

ça estão agora .distanciados

daqueles nada menos de
cinco pontos. . I

Não se efetuou a pugna
dos aspirantes, visto ter o

Paula Ramos feito a entrega
dos pontos.

ks,
4°. ESTERLINA - 01'

lando, 45 ks.
O vencedor pagou 20,00 e

a dupla 13, pagou 25,00.
Diferença, cabeça.

1°. MINUANO - Capi
tão, 45 ks.

" 20• LURDINHA - Milton,
45 ks.
3°.' BUGRE - Noé, 45

ÚLTfMAS DO ESPORTE DO RfMO

\
\

,I

1°; PALMEIRA - Milton,
1°.'PAreo ;__ 600,metros' 45 ks.

2°. LOLUANA - Capi-
Com destino ao Rio de

f
dupla intervirá nêste páreo 10. GAúCHO - Milton tão, 35 ks.

.Janeiro, seguiram ontem, ca�sa?os, - pois r�marã,ó no Souza, 50 ks. �o; PARANA - Gessí, 40
no vapor "Carlos Hoepcke", prrmerro pareo, isto e, no' 20. DIAMANTE - Noé ks.
quatro embarcações que in- "quatro com". Note-se' tam- Santos, 43 ks. 40. M;ARRECA - Noé, 45
tervírão no Campeonato bém que os k catarinenses 30. VENTANIA _.- Pedri-ks.· ..- "·�K�]Il�"".,�:.", ....• 't::Jl.f'.-y��
Brasileíro de Remo, a rea-. .nunca venceram, fôrado Es- nho, 40 ks. ' .1 5°. SOBERANA - ,Orlan-, Domingo p. p. realizou-se o Show-Dançante premo-lÍ2Ia.r-se.,.no dia' 18 do, cor- tado, um páreo' dei "dois 40. DAMA DE, OpRO - do, 45 ks. vido pelas Candidatas STELA MARIA DE FREITAS e

r refl.1;e ,'Íri�s na Lagôa Rodri- Gom"." < �

Orlando, 45 ks.
,

"

O vencedor p�gou 14,00 e ESTELA MARIA DA SIL\74> cuja' festa 'transcorreu.
go de, Freitas, eí-Ias : 'JURU- As outras duas embarca- O vencedor pagou 75,00 e a dupla, qus fOI a la, pagou num ambiente de grande $J.imação" prolongando-se 'as',PAR.ÀN� '-"nut-riggers a 4 ções pertencem ao C. N. a dupla, que foi a 34, pagou 13,00. Diferença, um e meio danças até ás primeiras horas 40 dia.....seguirrte.

'

remos com .. timoneiro", de América, RODOVIÁRIO e 50,00. Diferença do primei- corpo. Movimento geral de Nessa ocasião foi procedida a, 4a: ,ap_uraç,ão' do conpropri�dade do C. N. Ria- SEGURO, respectivamente 1'0 para o segundo, pescoço. apostas, cêrca de Cr$ .... curso que apontará a nova R�nha; tendo obtido -grande e
chuelo, é êste o mesmo bar- "4 sem"· e "2 sem", sendo -

80.000,00. significativa votação a gentil senhorita ESTELA MA-
CQ no qual os catarinenses que estes barcos : alcança- 20• Páreo - 700 metros -;.-.-•••- "!W••••-•••••• ,

RIA DA �ILVA, que conseguiu emparelhar-se com a
sagraram-se campeões no -rão o vapor, 'anteriormente

_ LUZ
atual líder Srta. DIRCE NOEMY.

último "braslleíro". MOA- citado, no pôrto de Itajaí. 10. BORRACHA - Pe- C. R��.#ALDO O resultadojreral até o .momento é o seguinte:
CYR,' "out-riggers a 2 com ,O skiff e double serão to- drinho, 40 ks. I? lugar _ 'DIRCE NOEMY DE SOUZA, com 3.030'
timoneiro", do C. R. Aldo mados emprestados de clu-, 20. PRINCESA - Noé, Pelo presente, convoco os votos

,

Luz, há unia peculiaridade bes cariocas, já que hão te- 48 ks. Associados do Clube de Re- 20 lugar _ ESTELA MARXA DA SILVA, com 3.023
sôbre êste barco" é que mos nenhuma pretensão I 30. CIGANO Capitão, gata Aldo Luz, para a As- votos
nunca foi derrotado em re- nes!es dois tipos de embar- .40 -ks. ' sembléia Geral, a realizar- 30 lugar _ NAI1VIE MARIA DA SILVA, com 1.870
gatas oficiais em que parti- caçoes. 40. SALTÃO - Orlando, se no dia onze (11) do cor- votos
cipou, e desta vez é grande Quanto ao OITO, a Fede- 50 ks. rente, às nove (9) horas, em 40 'lugar _ MARIZE ALBA VILAIN, com 1.505
a nossa esperança' nêste ração Aquática já solicitou 50. ASA NEGRA - Mil- sua sede Social, com a se- votos \páreo, porquanto será o do Tietê, de São Paulo, fôs- ton, 40 ks. guinte ordem do Dia: ELEI- 50 lugar _ MARLENE VILAIN ..... com 600 votos.
mesmo tripulado pelos gí- se cedido o 'seu barco deno- O vencedor pagou 55,00 e çÃO DA NOVA DIRE,TO- Sexta-feira próxima, dia 9 durante o BINGO-DAN-
gantes do remo barriga-ver- minado RIO DE JANEIRO, a dupla 14, 52,00. Dif'eren- RIA QUE REGERA OS ÇANTE promovido pela Candidata DIRCE NOEMY DE
de, Edson e Chicão, apesar já nosso conhecido, por- ça, pescoço.

-

'DESTINOS DO NOSSO ,SOUZA, será procedida a 5a. apuração parcial.dos fortíssimos adversários, quanto os a.ldistas já conse- I CLUBE, NO PERIODO DE Alô! Candidatas! O sr. FRANCISCO DIAS DA
como os capixabas, bi-cam- guiram diversas vitórias 3°. Páreo _,... 800 metros 1956. COSTA, proprietário da conceituada RELOJOARIA
peões brasileiros e sul-ame- tripularido nesta barco na .'

.

-

,Outrossim, <comunica aos' lVWNT-BLAN'CHE, -acaba de comunicar à Diretoria da
ricanos; é pena que a nossa raia de Jurubatuba, 10. :fi:ALOLAH � Milton, seus associados, que si não "A. A. B. V." que oferecerá à vencedora um LINDOr

',,�••���it. 45 ks. " I houver numero na prime��a ANEL 'DE PLATINA COM BRILHANTES.
2°. CALONGA - Noe, 48, convocação, a Assembléia

ks. i deliberará meia hora após,
3°. ÚRUBICí - Capitão, com qualquer número de as-

42 ks.
I

saciados.
4°. ENCANTADA -, Pe- Eurico Hosterno

drínho, 35 ks. ' I Presidente

o IFlAMENGO COLHEU O MELHOR
RESULTADO

Resultados. de Domingo:
Palmeiras 2 'x Portugue

sa O
XV de Novembro de Jaú

5 x Corinthians 4
Santos 3 x 'Nproeste 1 nense 2

CAMPEONATO AM,ADORISTA
Também deixou de efe- que soubemos' a mesma será

tua-r-se a rodada de sábado I
'

à tarde pelo Campeonato levada a efeito provável
Amadorista de Futebol. Ao mente no próximo sábado.

�."!"'���'" -���.'4.J�s:�":'P'>- ... ' ':'r �
, .

.

Em prosseguimento ao, Bonsucesso 3 x Madurei
Campeonato Carioca de Fu� ra 1
tebol, mais seis jOgOS foram Bangú 4 x Portuguesa 2
realizados. Botafogo 3 x Olaria O
Na sabatina o_Fluminense

a duras penas conseguiu.
impor-se ao modesto con

junto do São Cristóvão pela
contagem mínima.

O Flamengo, no domingo,
realizando a partida mais

importante da rodada, co

lheu btilhante triunfo sôbre
o América, pelo escore de
4,a 1.

O Vasco da Gama enfren
tando o Canto do Rio, levou
a melhor pelo escore de 2 a

O, conservando-se, assim,
na posição de líd.er.

Os outros jogos acusa

ram os resultados abaixo':

o MONTE ALEGRE FIRME NA tIDERAN
CA DO CAMPEONATO PARANAENSE
I... _

' �

A Classificação
1° lugar - Vasco da

Gama, com 3 p. p.
2° lugar _:_ Flamengo, 4 Estiveram em ação do-

I
de seis a zéro, firmando-se

3° lugar - FlumInense, 6 mingo todos' o,s grandes assim na Iíderança. O dás-
4° lugar - Bónsuceso, 10 cllJbes da Divis�o Princi- sico paranaense" ·travado
5° lugar - América, 12 paI 9-a F. P. F., êm disputa entre Atlético e Fe).·roviário,
6° lugar - Bangú, 13 dfi!�kmais três pugnas pelo foi vencido pelo p,rimeiro,7° lugar - Botafogo, 15 -

'
por 2 a O, enquanto ,que Co-

8° lugar, - Portuguesa,
I
certame de profissionais. ritiba e Guaraní, este de

20 " Em Monte Alegre, o clube Ponta. Grossa, empataram
•
9° lt�gar - Canto do Rio da. cidad-e que lhe empresta por 'um tento, resultados

e Olana, 22 o nome derrotou o Caramu- que isolaram na vice-1ide�
10° lugar - São Cristó-, rú, pela contagem elastica rança o Atlético.

vãO, 25

11°) lugar - M'adureira,
28

CAMPEON'ATO PAULISTA DE FUTEBOL
São Bento 2 x Taubaté O
São Paulo 2 x Guarani 2-
Ponte Preta ° x Jabaqua-

1'a O
XV de Piracicaba 4 x Li-

.- ..

Vende-se
S,ala de' Jantar, composta de mesa elá�tica, 6 ca

deiras, ,balcão e' cristaleira.
Ver e tratar no Cabo Submarino, Rua João Pinto 26,

com a Gerência.................�.� � FLAMENGUINHO·F,OTEBOl CLUBE
!?' t."

'Em sua sessão de 5 proxi-

a'r' lCIDaç'a-o mo passado foi escolhida ar,'
. _" nova diretoria do Flamen-

ROBERTO PIAZZA guinho Futebol Clube que
� e - ficou sendo a seguinte:

OLGA SANTANA PIAZZA Presidente: Arlindo An-
participam aos parentes e pessôas de suas rlelações, drade

o na:scimento de su.a filha M A R I N E TE, ocC;)rrido dia Vice Presidente: Canto-
5 do corrente na Maternidade 'lDr. Carlos COi'l'êia". tio 'Silva

'

--�-------------------------------------.-----;.10 Secretário: OttQ Va·,
lér.io

1.0 Tes,oureiro: Brasilicio
Ables
J?l'ocurador: Guilherme

Avila Neto
':récnico ,: Natali-no Víeirtl
,Guarda Esporte: Pedro'

Bl,'ç \jerom
�

. VENDE-SE
UM TERRENO COM 1.000m2, uma casa de ma

-deira em bom estado de Gonservação sito no Pantanal
sub-dist,rito de Trindade, retirada da estrada 150m.

Tratar na· mesma com o proprietário ou com Manoel
Martjns, em Trindade.

•

ID�ml�
CINE SÃO JOSE

As 3 - 8hs.
Dick POWELL - Debbie

REYNOLD em:

ROMANCE DE MINHA
VIDA

technicolor
No Programa:
Paisagens do Brasil. ,Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos.

"CINEMASCOPE"
Clyde BEATHY' - Mi

ckey SPILLANE - Pat O
BRIEN em:

A MORTE RONDA O
ESPETÁCULO
technicolor

Preços: 18,00 - 10,00.
No Programa:
Desenho Colorido.
Censura até 14 anos.

,As - 8hs.
Alan LADD - Jean AR

THUR - Van HEFLIN em:

OS BRUTOS 'TAMBEM
AMAM' '

NQ Programa:
Reporter Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As 8hs.
Sensacional Seriadó . Com- .

pleto em 13 Eps.
;:.

SUPER HOMEM X

'1
HOMEM ATôMICO

No Programa:
'

Cine Noticiario. Nac .

\ Pr�os: 8,00 - 4,00.
'

Censura até 14 'anos.

As - 8hs.
'''Se'Elsão Popular';

Montgomery GLIFT __
Anne BAXTER - Karl
MADER em:

A TORTURA DO
SILENCIO

No Programa:
Átual. Atlantida. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00.
Censura até 14 anos.

As - Shs.:
Howard KEEL - Patri-

cia MEDINA em:

BUSCA'DESESPERADA
No Programa:
Noticias da Semana. Nac,

'(

Preços: 8,00 - 4,00.'
Censura até 14 anos.

Ve,·ncle-se·
Uma . casa de -madeira

. pintada a óleo sita á Rua'
Lauro Caminha Meira 61),
Estando a mesma desocupa-
da.

'

Tratar na Prefeitura Mu
nicipal com o sr,. Manoel
Dias.

Vencl,e'-se '

'

Vende-se umã hsa sito a
�

Rua ;Frei Caneca 102 (Pro- _
"i

ximo ao late Clube) Ver e

tratar no loca!.,

,._.'_.'.,,----_...,;,,----

Pro'cura-se Casa
Para alugar, procuro, com

urgência, casa com quatro
quartos e demais dependên
cias.
Dou preferência a casa

com pequeno' quintal e sita
no centro ou em rua servida
por ôniblls. ,

Ofertas e condições por
carta a Paulo Preis, Hotel
Majestic, até oito de dezem- I

bro.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Cem a Biblia na' MãoJustiça do Trabalho
TER'ÇA-F'EIRA, 6 DE DEZEMBRO

J. Antero de Carvalho

Procurei também o Dr. J. Rocha Moreira, um dos mais

cultos advogados de quantos militam na Justiça do Traba

lho, e ainda um processualista cujo nome já ultrapassou
as nossas fronteiras: o Dr. Luís Machado Guímarâes.

Ambos acolheram o msu pedido com solicitude, tendo
Rocha Moreira feito .por escrito as considerações que se Se

guem.
"Entre 'grande parte dos juízes trabalhtstas e dos ad

vogados mílitantes nos auditórios dessa Justiça especial,
noto um grave e, até hoje, irreparável defeito a hipertro
fia da especialidade. São profissionais superespecializados
que, se defrontarem com uma demanda, <Só a encaram

dentro dos estreitos limites da' le'gislação especifica. Não há
uma. analise de conjunto um exame panorãmico, frentes
aos princípios gerais que informam o Direito, em qualquer
dos seus ramos.

.

E quando algúém mais afeito envereda por outros cami
nhos, assistimos movimentos incontidos de impaciência,
que se dirigem contra o autor' da heresia, contra o ínsensa
to que se aventurou em busca socorro nas outras disciplinas
Juridicas. Ora, o Direito do Trabalho não constitui departa
mento estanque. Mui ao contrário, gãrou-se no vent-re do

Direito Obrigacional e evoluiu, com tendências é certo
I ' ,

mas nunca, em frontal oposição a tudo quanto se estabele-
ceu no campo da ordem Jurídica. Hã entrelaçamentos, no
táveis, principalmente porque o Direito do Trabalho foi há

pouco libertado, ressentindo-se, a ainda de vacílacôes em

sua estrutura e em seus contornos. Nesta altura, cievo es

clarecer que perfilho a tese esposada por Guilhermo Caba
nellas, exposta na obra "El Derecho dei Trabalho y suas

Contratos": o nomum jus" tendo encontrado as suas rai
zes mais profundas no Direito Civil e havendo adquirido a

sua maioridade, nem por isso se apartou por completo do
seu Berção, ao qual devemos recorrer de quando em quan
.do. Ademais, mesmo que se tratasse de disciplina psrfei-
,tamente esquematizada, não seria possível compreender
um ramo de Direito com tão elevados foros de independên
cia. O verdadeiro especialista ela matéria terá que dispor de
conhecimentos mais ou menos robustos do conjunto. Acei
tar ponto de vista diverso tmportaría em admitir a possi
bilidade de existência 'de um bom cardiologista que desco
nhecesse medicina geral, que ignorasse o funcionamentó

Eu vos trago boa nova de grande alegria, que o será
para todo o povo. (Lucas 2:10)_ Ler João 5:25-29.

Durante muitos anos, certo jornal diário, trazia em

sua página principal uma seção de notícias com êste ca

beçalho: "Há boas novas hoje." Ali era encontrada, to
dos os dias, uma história inspiradora e alegre.

"Há boas novas hoje." A história do Natal merece o

primeiro lugar nesta sessão. Os anjos anunciaram esta
verdade com a mesma expressão: "Há boas novas hoje:
a vós vos nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor."

Era um mundo turbado aquêle que recebeu a mara

vilhosa notícia do nascimento de Jesus: no meio das
trevas os homens levantaram os olhos e viram a estréia
da esperança. Olharam para a manjedoura e viram o

Salvador recém-nascido.
Cada estação do Natal nos traz de novo a auspiciosa

notícia. Traz-nos a boa nova do desenvolvimento da fra
ternidade universal dos crentes, que não têm precon
ceitos de fronteiras nacionalistas, nem obstaculo .de lín

gua ou de racismo, e que une os homens sob a 'égide de
uma linguagem comum e universal - a linguagem do
amor. Estas boas novas são a única esperança do mundo.

ORAÇÃO

Nosso Paí,. estamos ansiosamente esperando a cele
bração do nascimento de nosso Salvador. Conduze-nos
além das alegrias efêmeras dos festejos. para a região do

gôzo que permanece, o qual Cristo nos dá. Em nome do
nosso Rei e Salvador. Amém.

.

PENSAMENTO PARA O DIA

Conservar o Natal é melhor do que observar
do Natal.

.

Ben F. Lehmberg (Colorado)
LEIA A BIBLIA

O LIVRO DA VERDAD,E

MOLÉSTIAS da BEXIGA
f) A irritação intolerâvel e os ardores e: jllp:oduZidos pelos distúrbios da bexiga.

,- -�, i; .-
sao Frequentemente a origem do

,...__

'r :

,

mal-estar geral. Sendo a bexiga a If
porta de saída das substâncias tóxicas \.
e impurezas que os rins separam do

sangue. sofre-se dores cruciantes.
devido a constante passagem de tais�
substâncias por êste delicado órgão.

-

�
tstes males e o exa- �� �

-

�__

gerad� deseje de aliviar ��
a bexlqa. devem ser com- /"--..::::::::::.--:-..::...
batidos, tomando, ainda hoje. as P!!u!as De Witt. Sua aç5'o
1:almante e antlsétlca, faz-se sentir logo na bexiga. nos rins.e

�m todas as vias urinárias. As Pílulas De Witt são fabrtca
das cs eclalmente para aos doença�dos Rln� t: da B�xig3 .:

Banco . do Brasil S.8.
CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO N" 61

A CARTEIRA DE· COMÉRCIO EXTERIOR torna

.Júbli�o que, alterando em parte as disposições do' Comu
nicado na 35, de 9-2-55, resolveu -:- mantido o caráter de

excepcionalidade ali previsto - estender, a faculdade, de

substituição dos materiais e&pecificados, em licenças de
importação, também aos saMos -não utilizados dêsses do
curnen tos, desde que satisfeitas as seguintes condições:

a) - a importação do sa ldo não utilizado da 'licença
se torne inoperante, em decorrência de impe
dimento oposto, pelas autoridades dos países
fornecedores, à efetivação das corresponden
tes exportações;

,

b) - o material substituto pertença à mesma cate

goria a que se refira a promessa de venda de

câmbio;
,

c) - seja comprovada a impossibilidade da expor
tação, com documento hábil fornecido pelas
autoridades estrangeiras, devidamente legali-

,

zado pelos c�nsulados bras ileiros ;

d) - observem os interessados as demais exigências
regulamentares em vigor, pertinentes ao licen
ciamento da nova mercadoria pretendida .

Rio de Janeiro, ,26 de novembro de 1955
a) Ignácio Tosta Filho - Diretor
a) Adelino Debenedito Gerente

Gil Fel
iii •

leiO
AGRADECIMENTO E MISSA

Vva. Dalva Conti Felício e Filhos, Alexandre Salum
e familia, Feres F'eliciue familia, Nicanor Conti e f'ami
lia, Ordwey Conti e familia, agradecem a todos que con

fortaram e compareceram no falecimento de Gil Felicio
€; convidam pár'a a missa no próximo dia 9 ás 6V2 horas
na Catedral Metropolitana no altar do Sagrado Coração

.

de Jesus.
A todos que comparecerem, antecipam sinceros

agradecimentos.

----���-----------------------------------

'. Participação
•••••••1.:.... DR. ISAAC LOBATO FILHO E SENHORA, PARTICI

PAM AOS PARENTES E PESSOAS AMIGAS O NASCI
MENTO DE SEU FILHO RICARDO OCORRIDO A 3 DO
CORRENTE, NA MATERNIDADE "DR. CARLOS COR
REA", NESTA CAPITAL.

Florianópolis, Dezembro de 1955

PERON TALVEZ VÁ
·ACUBA I

COLON, _
(U.P.) - A in-

I
formação de que expresídente •

argentino, juan Domingo Pe-

1'On, passaria a viver -em Cu

ba, não pode ser confirmada
ôntsm, inas houve indicias de

que Peron se propõe a partir
junto com' sua cornítíva,
Angel Borlenghi, ministro

do inteilor no govêrno de Pe

ron, Chegou aqui está sema

na, para coterencíar com Pe

ron e depois regressou a Cu
ba.
.....·····'!:�••••••••••f

Missionários
(SNA) - Dos 2.088 cida

dãos amer-icanos presente
mente na' índia, 1.579 são

missionár-ios, informou um

porta-voz do Ministério das
Relações Interiores daquela
nação.
Declarou êle que 302 dos

que não são missionários
acham-se naquele país com

fins de estudo ou a negó-
cios.

�

.................,...._�-..-

LICENÇA PARA
PROCESSAR O
SR. LEONEL BRI
ZOLA

RIO, � (V.A.) - A mesa da

Camara recebeu e 'encami

nhou à Comissão- de Justiça
oficial do juiz da vara de di

reção do fôro de Porto Alegre
solicitando à casa licença
para processar criminalmen

te o deputado Leonel Brizola

por incurso na Lei de Im

prensa, contra o sr. João -

Eurico Meneghetti filho do

governador do Rio
'

Grande

do Sul, sr. Ilda' Meneghetti.

----

----,._�

MEDIDA RADICAL
Na água potável não tra

tada podem ser encontrados
germes banais, inofensivos,
e germes causadores de do

enças, como a febre tífica,
as dísentertas, a cólera. Es
sas doenças são evitadas
quando se ferve a água, pois
o calor destrói os micróbios
responsáveis.

Defenda sua saúde, be
bendo somente água
fervida, quando essa

água não tiver a garan

tia da Saúde Publica.
- SNES.

Vende -se
Vende-se urna,Plaina de

3 (três) faces para benefi
ciamento de madeira. Fabri

cação A lemã, ao preço de
.

Cr$ 35.000,00.
Ver e tratar em Oliveira,

Martins & Cia,
Rua Francisco Tolentínr,

ou Fone 3802.

iii·

Banco do Brasil· s�a.
CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO N°. 60

A CARTEIRA 'DE COMÉRCIO EXTERIOR comuni
ca aos interessados que, em conformidade com os enten

dimentos havidos coma Carteira de Câmbio, e a fim de se

conferir maior flexibilidade ao sistema de prorrogação de

licenças e cancelamento de contratos de câmbio e crédi

tos de importação, passarão a ser observadas a propósi
to, a pru"tir de 10 de dezembro do corrente ano, as seguin
tes normas:

os interessados em' obter prorrogação de licen

ças de importação, quando jli existente contrato de

câmbio ou crédito aberto, déverão submeter pré
viamente, à Fiscalização Bancária, a 5a. via. da

licença, a fim de ser nela certificada a corrêncía
daquele amparo à transação;
os pedidos para tais prorrogações, a serem apre
sentados à CACEX, deverão ser instruidos com a

5a. via da licença assim anotada pela FIBAN;
inexistindo crédito ou contrato de câmbio, dispen
sar-se-à qualquer declaração daquele órgão, que
será suprida pela juntada, ao pedido de prorroga
ção, .da respectiva promessa de venda de câmbio

(PVC); \

a Piscalização Bancária informará os bancos In
terven ien tes sôbre as declarações qus subscrever,
cientificando-os ao mesmo tempo, de que o even

tual cancelamento do crédito ou do contrato de
câmbio só poderá ter lugar mediante prova do
cancelamento da correspondente licença de impor
tação;

- os cancelamentos de pequenos saldos .de contrato,
até US$ 15,00 ou seu equivalente em oU\1"as moe

das, e os que corresponderem a 5% do valor da

importação realizada, independerão das formali
dades acima prescritas.

Continuam em vigor as instruções constantes do Co-
municado na 40-A, de 16-5-55.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1955

a) Ignácio Tosta Filho - Diretor
a) Adelíno Debenedito - Gerente

N'.-_"."_V..J"IwJ"J-:.- .'••
'

.-_.....·_-.·a�...._.._-......_..!·....;..-_....- ..•••_-_.,.·...a-.·...

�SANGUENOI:, " TôNICO DOS CONVALESCENTES. '

,

TôNICO DOS DESNUTRIDOS
contém excelentes' elementos tônicos:

���:;. fósfõlO, Cókio. Arseniato e V3iiadllto
de sódio,

OS PÁliDOS, DEPAUPERADOS,
E 5 G O T A DOS, MÃES QU-E
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS,
RAQUíTICAS. receberõo a toni

ficação geral do o�9anismo. com o

..........-�_-_-..-.-.-...-..-...... _w. .-.·.·.·_-_-_-.·.-.·..-.-.-_-.-".�

Ravena Cassino
Hotel S. A.

ASSE�BLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA
RAVENA CASSINO HOTEL S/A.

•

(Em organização)
:la. CONVOCA'ÇÃO

OS incorporadores da RAVENA CASSINO HOTEL
S/A., em organização, _pelo presente edital -convocam os

81'S. Subscritores para a assembléia geral de constituição
da mesma organização a realizar-se em catorze (14) do
corrente mês, às catorze (14) horas, nos salões do

CLU�E BLONDIN, sito à Praça Floriano Peixoto s/na,
na CIdade de Laguna, Estado de Santa Catarina com a

seguinte ordem do dia:
'

1 - Constituição da sociedade.
2 � Exame das contas no periodo de organização.
3 - Eleição dos órgãos diretivos.

Laguna, 2 de Dezembro de 1955,
Os incorporados:

Dr. Paulo Carneiro
Idalínn Nedeff
Waldemar de Oliveira Belaguarda
Francisco Fernandes Pinho

CASA
Vende-se a rua Presidente Coutinho, 85, recente-

mente construida
PREÇO CR$ 750.000,00.

""_"'_"�__""'w_· __w��

EMPR�SA FLORIANÓPOLIS S/A

Administração e Transportes
ASSEMBLÉIA "GERAL OR'DINARJA::.

'

,A V I S O
Pelo presente, ficam convidados 'os senhores acio

nistas �e�t� Sociedade a se reunirem em assembléia ge
ral ordínária, a ser realizada no dia 22 de dezembro do
corrente ano, às 20 horas, na séde social, à Praça 15 de

Novel11?ro)10 11, nesta Capital, para deliberarem, sôbre
a segumte:

ORDEM DO DIA
1° - Eleição da diretoria
2° - Eleição do Conselho Fiscal para o exercício

de 1956 •

Florianópqlís, 5 de dezembro de 1955
As� Aldo Rocha - Diretor Presidente
."., "Darci Xavie'r Fortunato' .• 'Diretor Gel:�nte

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Quarta-feira, 7 de Dezembro' de 1955

In�ústri8. e C mércio �e Madeiras S. A.
" .

RELATóRIO 'D'A DIRETORIA
-

Senhores Acionistas:

A T I V O
Imobilizado

Imóveis e Benfeitorias
Edifícios e dependências
Instalações •. ( ....•

�

"
-,10- • ::

Estável
Móveis e utensílios
Máquinas e acessórios ..

Veículos . .

Ferramentas .

Disponível
Caixa . .

Bancos •._..... . .

Realizável
Madeiras .

AJlmoxarifado . ..

... Devedores em e/correntes
.Reserva florestal .

Títulos a reeeber .

Títulos em cobrança .

Títulos e documentos ..

Seguros a vencer .

Aluguéis a vencer .

Escrituras a receber
Adicional restituível .....

Contas de' compensação
Títulos endossados .

Ações em caução .

PASSIVO
Não exigível

Capital .

Fundo de reserva legal ..
Fundo de reserva espe-

cial . :.
Fundo de depreciações .,.

Fundo p/devedoses du-
vidosos . .

Fundo de auxílio e previ-
idência . .

Bancos credores . 1.289.498,00
554.777,20Comissões a vencer .....

Arrecadações p/cta. de
terceiros . . 62.673,50

526.078,40
1.567.573,1�
2.020.000,00
1.560.000,00 55.273.986,00

Terrenos 'U esci-íturar .

Madeiras a entregar .

Gratificações a pagar .

Dividendos a pagar

3.256.282,90
7.719-:000,00 10.975.2?2,90

Contas de compensacão
Endossos p/descontos .:.
Caução da diretoria .... 36.584.751,60

36.484.751,60
100.000,00

130.225.311,60

4.493;379,90
1.864.931,20

16.606,00
'i 6.374.917,�0 Despesas diversas 152.415.352,70

Gastos de fabricação 2.872.947,70 155.288.300,40

292.504,50
7.825.776,60
7.184.269,20

66.240,50

.

275.000,00
1.605.029,60
1.560.000,00

15.368.790,80

, Fündo de reserva legal ..
Fundo de depreciações ..

Dividendos (12%) ......
Gratificações a pagar:

Diretoria e empregados .. 5.460.029,602.020.000,00

CRÉDITO

49.233,20
17.235.268,40 17.284.501,6(1

160.748.330,00
,

I

24.663.305,90
,1.739.349,!:lo
,16.843.836,60

804.252,90
1.786.641,40
7.107.773,30
424.660,00
194.562,96
262.500,00
405.000,00
386.467,60

Madeiras e óleo de sassa-

I
fraz. . . . . . .. 149.145.250,20

'Rendas diversas 10.732.462,00 l59.877.'i12,20

j Filial Rio - Conta lucro 870.617,80

,'160.748.330,00

54.&12/.350,50
,

Itajai, 30 de Setembro de 1955.
Leopoldo .Zarling, Diretor.
Armínio Carlos da Costa, Diretor.
Emílio Alexandre Sada, Diretor-Adjunto.
José GoBo, Diretor-Adjunto.
Dr. José Bonifácio Schmitt, Diretor-Assistente.
Elias F. Krfeger, Técnico em Contab.} Reg. DEC.,

n. 89.851, Reg. eRC., n. 0.983. '

"PARECER DO CONSELHO FiSCAL"
Os abaixo-assinados, membros do conselho físcal da

"INDúSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS S. A.", reu
nidos na sede da sociedade, tendo examinado nesta data,
o Balanço Geral, inventários, conta de "Lucros e Per
das", relatório da diretoria e demais documentos que
lhes foram apresentados, relativos ao exercício findo em
30 de setembro do corrente ano e tendo recebido tôdas
as informações pedidas, são de parecer que aqueles do
cumentos mostram a verdadeira situação da sociedade
na data supra citada, pelo que reaolvsm aprová-los, s�m
restrições, � encaminhá-los à aprovação da assembléia
geral ordinária, a realizar-se a. 20 de dezembro próxi
mo vindouro.

Itajai, 5 de Novembro de 1955.
Genésio de Miranda Lins, efetivo.
I..aércío Malburg, efetivo.
Érico Schaeffer, suplente,

Retardada a publicação por falta de espaço.

36.484.751,60
100.000,00 36.584.751,60

130.225.311,60

13.000.000,00
2.304.499,30

100.000,00'
6.407.461,80

5.453.586,70

125.743,30 27.391.291,10

Sen'hores,_ Comercianfes
e Indus.ria_is",

O Impôsto de Renda pago sôbre o lucro rea1, apura.
do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula
do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
guem somente o impôsto devido, encarregando o nosso

Es�ritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCRITóRIO éciNTABIL-IMOBILIARIO PERRONE

Rua Deodoro,' nO 11 - Caixa ,Postal nO 355-
.rone nO 3222 - Florianópolis.

Aluga-$e
.ttluga-se uma casa para moradia à R. Conselheiro

Mafra, 53.
Tratar à R. Conselheiro Mafra, 27.

UM TERRENO COM 7.000m2, uma casa- de ma

deira em bom estado .de conservação sito no Pantanal
sub-distrito de Trindade, retirada da estrada 150m.

Tratar na mesma com o propríetãnío ou com Manoel
Martins, em Trindade.

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua :B:eliciano- Nunes Pires 12.

o ESTADO

Expre O ,florià ópolis Ltd_.
"�, ,

1 ranspone de cargas em geral entre

FlORIANOPOLlS, CURITIBA E SÃO PAUla.
-

m.u_.-..: CUKI'l"IBll

VOII VIAGENS DmETAS E PUMANENTES EM CABB08 PBOPIU08
•

I'ILIAL: 8.10 PAULO

(.&,IDel& DtI lU. Ce .JaDelro II eDl Bele Berbonte em. true... lII_t•• att
la. h.I...a 1& "prila 4. TraDqtortee JIbJ.. OVa.. S/A.)

MATRIZ: FLORIA..�OPOLIS
Escrit6110 :

Rua. Padre Roma 50 - Terreo
Deposito:

Rua Conselheiro Mafra n. 1St
..

Pones: 2534 - 2.536
,
Caixa Postal, t35

Ep.d. Telegráf1co:
Bandrade e Transpolia

--o-

Viaconde do Rlo Branco
(ii2,ll)

&íldereço TelegráfiCO
Santldra e Transpolia

� -4-

Conforme prescreve o art. 99, letra '''N' do decreto
lei n. 2.627, de 26-9-40, vos apresentamos o relatório re

ferente ao exercício encerrado 30-9-55.
Balanço - Apresenta um lucro de Cr$ 5.460.029,60,

cuja partilha propomos se faça da seguinte forma:
Fundo de Reserva Legal :...... Cr$ 275.600,00
Fundo de Depreciações Cr$ 1.605.Q29,60
Dividendos (12%) . Cr$ 1.560.000,00 Exigível a longo prazo
Gratificações à Diretoria e Emprega- I Bco. do Brasil S. A. - Cta,

dos . Cr$ 2.020.000,00' empréstimo i'ndustrial
,: .' Obrigações a pagar ....

Total Cr$ 5A61)'o29,60

Nos documentos- que vão anexos ao presente, ou se

jam Balanço, Demonstração de Lucros e Perdas, Inven
tários diversos, podereis, senhores acionistas, conhecer
a exata situação da sociedade e julgar do acerto da dis
tribuição de lucros proposta.

ltajaí, 3 de Novembro de 1955.
J...eopoldo Zarlíng, Diretor.
Armínio Carlos da Costa, Diretor.
José Gollo, Diretor-adjunto.
Emílio Alexandre Sada, Diretor-adjunto.
Dr. José Bonifácio Schmitt, 'Diretor-assistente.

BALANÇO ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO
DE 1955

Exigível em curto. prazo
Credores em' c/correntes. 27.390.059,30
Títulos a pagar 20.303.326,50

r-
- �-�_...,.. t .. .,......��q�'':·;o!;'lr

Itajaí, 30 de Setembro de 1955.
,

Leopoldo Zarlíng, Diretor.
Armínio Gados da Costa, Diretor.
Emílio Alexandre Sada, Díretor-Adjunto.
José Gollo, Diretor-Adjunto. ,

'Dr. José Bonifácio Schmitt, Dinetor-Assístente.
Elias F. Krieger, Téc�ico em Contab. Reg. DEC., CLUBE RECREATIVO"6 DE JANEIRO"n. 89.851, Reg. CRC., n. 0.983. \

DEMONSTRAÇÃO'DA CONTA DE LUCROS E PER- I - ESTREITO _DAS, NO EXERCíCIO ENCERRADO EM 30 DE SE-
TEMBRO DE 1955

DÉBITO
Promete revestir-se do maior brilhantismo a

noitada dançante que o Clube Recreativo "6 de

Janeiro" tem programada para 10 do corrente,
com início ás 22 horas, l'ob a denominação de

"FESTIVAL RON MERINO" .

Trata-se como já dissemos, em nota anterior,
de uma festividade que contará. com a colaboração
de Bebidas Merin(} S. A., representada nesta praça

pela firma Germano Steín S. A. da qual é esforça
do gerente o Sr. Elpídio Machado.

Dentre as atrações, podemos citar um "show"
com a participação de jovens fre�uentadoras do
apreciado Clube, além da colaboração de elemen
tos do Rádio Florianópolitano.

Não -alrmentamos dúvidas sôbre o êxito da
festa programada e vamos até ao prognóstico de

que, a simpática sociedade do Estreíto, viverá uma

� suas grandes �10ites._ Preceito do Dia
\ 'e'�-de se I � REPOUSO AN�ES DAS

V: I
a

I
III'

� REFEIÇOES

, . Comer quando se está ratí-Sala de Jantar, composta de mesa elástica, 6 ca-
d' iudí I O

deíras, balcão e cristaleira. . ga o e preju iciai, ,cansa-
. _. co geral reflete-se sobre oVer e tratar no Cabo Submarino, Rua João. Pmto 26, I' Ih dí tí

.

com a Gerência. ' apar� .0 .lg_es IVO, prov_ocan-

Passa,tempo "O"' E'stado"I':�:�:��:;�:: :�::::;
. digestivos, Surgem, aSSIm; a

="'" ,_ _ .. , , "
falta de apetite, o pêso no es-

:§5�t,;,��-"-' '_ -�',:,.j,tC tômago, a prisão de ventre e
ClIARADAS APOCtí)PICAS outros.

. PELOS CLUBES

a) Sôbre a PLANTA DA FAMII,.IA DAS COMPOSTAS
que estava a OORGETA. - 3 - 2 -.

b) No GRUPO DE GENTE tem um homem ENCANTA
DOR. - 3 - 2 -.

ENIGMA

Publicação períodíca.
Pertinácia.

-l.. Vento brando.
Mau.

-, Cavalo de boa raça.
- Qualquer oferta piedosa.

oonçeíto (la coluna) : Túmulo.

APROVEITE SUA MEMÓRIA

a) Qual o brasileiro cognominado "O Patrono do Exér
cito?

b)' Em que capital européia está a famosa Catedral
de São Estevam?

c) Onde está situado Ó templo Iaj-Mahal?
d) Em que país é comum a casa de papelão?
e) Quàl a figura mitológica. Deus da guerra?
'--'-

-----------------

Indústria e Comércio de
Madeiras .S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE .cONVOCArÇÁO
Pelo presente, são convocados os senhores acionistas

par[j! se reunirem em assembléia geral ordinária, às 14
horas do dia 20 de dezembro do corrente ano, em nossa
sede social, à rua BIumenau nv, 170, sobrado, nesta ci
dade de Itajaí.

ORDEM DO DIA:
1°) Discussão .e aprovação do balanço e documen

tos relacionados com o mesmo, referentes' ao
exercício encerrado em 30 de setembro .próximo
findo. .

2°) Eleição dos membros do Conselho Físcal.
3°) Outros assuntos de interêssa da' sociedade.
Itajaí, 5 de Novembro de 1955.

Leopoldo Zarling, Diretor.
Emílio Alexandre Sada, Diretor-Adjunto.

AVISO
Acham-se à disposição dos senhores acionistas no

escritório. da firma, sit� à rua Blumenau nO. 170, sobra
do, na cidade de Itajaí, díf:;te Estado, os documentos de
que trata. o art. 99, do deesceto-Ieí nO. 2.627, de 26 de se
tembro de 1940.

Itajaí, 5 de Novembro de 1955.
Leopoldo Zarlíng; Diretor.
Emílio Alexandre Sada, Diretor-adjunto.

Retardada a. publicação por falta de espaço.

AveJJlda do Bstado 1"-8178

Telefone: 17-10-81

�;.!" :

.,.,.�� -

São Paulo - capItal - S.....
Endereço Telegr�fIco:
Sandrade e Transpolll

--o-

Aluga-se
Aluga-se perto do centro,

uma SALA AMPLA para
escritório ou consultório,
com entrada independente.
Uma GARAGEM de mate
rial, tamanho bom. Tratar a
rua Nereu Ramos 26 entre
8 e 9 h. de manhã e 1 e 2 h.
de tarde.

"1

Uma casa
.

de madeira
pintada a óleo sita á Rua
Lauro Caminha Meira Si)
Estando a mesma desocupa
da.
Tratar na Prefeitura Mu

nicipal com o sr, Manoel
Dias.·

I .

,�.

Antes das l'efeições e, es

pecialmente, à tarde, antes,
do jantar, repouse, alguns
minutos. - SNES.

,)-

fl· .

r O Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua
Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar. .

",ti
� ENTRADA FRANCA .�

Vende'-se
Vende-se uma casa sito a

Rua Frei Caneca 102 (Pro
ximo ao Iate Clube) Ver e

tratar no Jocal.
..-,. _ ••."" . ..-__ .. I.,.._--·.....,....__ •

Procura-se Casa
Para alugar, procuro, com

urgência, casa com quatro
quartos e demais dependên-

I
cias.
Dou preferência a casa

com pequeno quintal e sita
no centro ou em rua servida

por ônibus.
Ofertas e condições por

carta a Paulo Preís, Hotel
Majestic, até oito de dezem
bro,
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EXMOS. SRS. DESEMBAR
GADOR-PR�S I D E N T E E

JUIZES-MEMBROS DA DD.

COMISSÃO APURA D OR A

DAS ELEIÇÕES PARA GO
VERNADOR E VICE-GO
VERNADOR DO ESTADO DE

SANTA CATARINA:�
FRANCISCO BENJAMIN

e Trabalhista Brasileiro, ao

Gnvêrno do Estad6 de Santa
Catarina nas eleições reali

zadas a 3 de Outubro últãmn,
t"endo examinad6', dentro dos

praz6s e na forma prevísta
na legislação eleitoral' vigen
te, OI RELATÓR10 dessa d6U

ta, Comissão, refcr.ente ao

plelto citado, VEM, com OI

respeíto e aeatamento devi

dOIS, por' Intarmêdío do seu

bastante procurador infra

assínado, o qual é tambem

Delégad6 do Partid6 Sneíal
Demoerátleo junt6 ao. Tribu
nal Regional Eleitoral de
Santa Catarina, - doeumen

to� 1 e 2, - apresentar a

Vossas Excelências, dentro do

prazo legal, reclamaçã6 con

tra a conclusão do citado RE
LATóRIO que houve por bem

de indicar à diplomação, 1)0.
ra o cargo' de Governador do
Estado de Santa Catarina, o

·

candidato .lorg,e Lacerda, ins
crito, pela União Démocl'áti
ca Nacional. '

5 _ que, tendo ocorrido a

inclu/Sã6 d� �2.455, eleítores
alem de número de eleitores
inscritos nos seguintes. Mu-.

,
j

E' que, tendo 6corrid6, na

apuração feita por essa MM.

Comissão, a hipótese previs'
ta no artigo 107 do Código
Eleitorãl, a dip16imação dOi

candidato a 'GovernadO'r :só
poderá ser feita, segundo ,o

tneístvo texto do artigo 120

do mesmo dipl6ma legal, após
a apuração das eleições su';

plementares que deVlerão s:et'

realizadaiS em data 6portu-' Exmos, Srs. Presidente e demais Membros da Comissão
namente fixada pelo Egrégio Apuradora dàs ELEIÇõES Para Governador e Vice-Gover
Tribunal Regional Eleitoral nador do Estado de Santa Catarina, realizadas a 3 de ou-
de Santa Catarina. tubro "de 1955:
No memnrfal anexo, que FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI, candidato ao 'car:"

'pede Eleja incorporado com .so de �overnador do Estado, nas eleíções d� :3 de outubro
a presente ao pmcesso de' a- p.p., apos o exame que fez nos papeis e documentos rela
puração,

,

esclarece o raela- tívos aos trabalhos dessa douta Comissão, verificou os se-

.mante os fàtos em' que 'un- guíntss fatos e números que comprovam a existência, no
da as suas alegações, bem plsíto citado; de vícios que tornam ilegítimo o resultado a
como ii. documentaçã6 em que que chegou essa dautà\Comissão, fatos e números êsses que
se apoia para requerer a essa o. reclamante pede, vênia para expor e demonstrar:

.

douta C6missã6: I _ ELEITORADO APTO AO EXERCíC'lO DO VOTO.
'\ 1. '- A lei 2.550, que modírícou o Código Eleitoral, ím-

1 - que adite o .Relatório, pôs à Justiça Eleitoral, no art. 16, e seus parágrafos, a pu
na parte em que índícou can- blicação do número de eleitores inscritos em cada Zona e
didato a diplomação, para o a sua comunícàção incontinenti, no prazo fixado, ao Tri
cargo de Governador do .Es- bunal

'

Regional Eleitoral, com a obrigatoriedade de' ime
tado de Santa catartna; o; diata comunicação aos Partidos Polítícos e publicação 'por
senhor JorgeLacerda;'

.

i editais afixados .ncs juizos e na ímpransa, opde esta exis�
2 _ que, face �.compr:ovd;:- tir.,

"

," .... . '

da exístêncía de 3:056 leleito�1 I .

2. _ Em nosso Estado, consognta o calendário eleitoral
.ras distribuidos. indevid�- p�blicaçlo pelo Tri�U?aI'Eleitorai catarih:ense no Diário OH
.ments nas fol�as dt:;_ v?taç�o elal do Estado� edição de 18 de agôsto último, êsse prazo
das 2.112 secçoes eleltorals era o dia 15 de agôsto p.p, (doc. n. 3) .. '. ' ,

· que compõem o. 'e�eitorado . 3. _ Como. consequência dessa disposição, a leí citada
cataeínense, número .êsse que no art. 17, determínou aos·' juizes eleítoraís à' OrganiZaçã�
resulta da comparação entre das listas dos eleitores e a sua distribuição. por. secções elei
;o.S eleitores aptos a-exercer o torais, as quais sofreriam o mesmo processo de publicidade.
,"direito ,de voto '(493.129, se- 4. _ Com base nas comunicações, deveriam os Tribu-
gunde- a eomuníeação 'feita nais fazer Chegar ao. conhacímento do Superior Tribunal
Pelo Tribunal Regjonal EleI- Eleitoral, consoante as disposições dojart. 10 e áeu § único
,toraI a6 Superior':, Tribunal da Resolução n..5.0�4. (INSTRUÇÕES PARA AS ELEICÕES

, _f:leitoral) e o número de elei- DE 3 DE OUTU:BRO DE HJ55), o número de 'eleitores ;Ptos
tores distribuidos conforme a votar.

" os mapas J'emetidos pelas 5. _' Efetivamente, em nosso Estado, lO Diário Oficial'
· .J:untas, Apuradoras (496.185, edição de 26' de setembro. de 1955, publicava à. número d�
confor�e'os b6'letin:s' diári6s eleitol'es inscritos e distribuídos, por Zona é por Municípi�,
da, C6missão) haja por' bem Para as referidas eleições, número êsse que totalizava .....
de fazer: uma rigorosa verifi- 493.129 �leito.res .. (yide documento, anexo, n. 4).
cação ;em todas as: folhas de 6. _ Êsse resultado era comunicado ao Egrégio Supe-.
votação, cOIfcentra!).do, para rior 'tribunal Eleitoral, em ofício n. 1.188, conforme certi
êste mistér, no Tribunal Re- dão, que constit.ui o documento n. 5.
gional Eleitoral, em Floria- 7. '_ Assim, p:or fôrça da� c.omun,icáções fe,itas' pelo E
nópolis, aS folhas de votação !l'rég'i6 Tribunal Eleit6ral c.a,tarinense ao seu ·:s.upe'ri6r hie'
citadas, permitindo ao recla- rárquic6, estavam: capacitad6s ao. exel'cíc.i6 do voto, em
mante- e aos delegados

.

dos Santa Catarina, para as eleicões' de 3 de outubr6 apenas
Partidos que o in:.scr'everam o 493.129 eleitores. (

.

exame das refendas folhas; I 8. _ Feriram-se as 'eleições .e a 14 de outubro de 1955
3 .;_ que, face à flagrante rda'va

o Tribunal w publicáção, no Diário Oficial dessa data
disparidade entre o número documento n. 6, um quadro do comparecim�nto. às eleiç6e�
de eleitores inscritos e o

nÚ-lde
3 de ou�ubro, onde, com surpr,eza, ° reclamante foi én

mero distribuidos, notada- contrar a distribuição de apenas. 490.432 ele-itores, ou sej!).
mente nos·Municípios de: uma distribuiçãio a menosl de 2.697 eleitores.

1 _ Arar,angua; 2. _ Blu- 9. _ Sabendo ser o resultado a totalização de comuni-
menau; 3. - Bom Retiro,; 4. caçõ�s telegráficas, aguardou .0 reclamante a. apuração por
_ Campo-Alegre; 5. _ Ca- essa douta Comissão, cujo resultado se calcaría nas atas e

noinhas; 6. -:,- Criciuma; 7. demais' documentos remetidos pelas MM. Juntas Apurado,
_ Curitibanos; 8, _ Floria- raso

nópolis; 9. - Gaspar; 10. - 10. _ Entr'ementes, para certificar-se da maneira como
Guaramirim; 11. _ Ibirama; havia: se desenrolado o pleito, pr.ovidenciou1o reclamante,
12. _ ItaiópoVs; 13. _ !ta- com a colaboração dos Partidos que 10 apoiavam, junto aos
jaí; 14. _ Itapiranga; 15. - juizos eleitorais do Estado, a obtenção de certidões da dis
.Ituporanga; 16. _ Jaguaru- tribuição do eleitorado, tendo recebido as referent�s a 54
na; 17. _ Lajes; - 18. municípios, e cujos dados, comparados aos números· pu
Mondaí; 19. _ Papanduva; blicados pelo Tribunal Regional Eleitoral-, em suas publica-
20. _ Piratuba; 21. _ Porto- ções de 26 de setembro e 14 d'e outubro, indicavam tremen
União; 22. _ Presidente Ge- das divergências, ora para mais, ora para menos.

tulio; 233. _ Rodeio; 24. _ 11. - Um levantamento feito nas certidões rec'ebidas,
São Bento do Sul; 25. _ São. e que vão anexadas, ,como documentos de ns. 7 a 50, indi
Joaq:uim; 26, - São José; ,27. cou que em 29 municípios haviam sido distribuídos, a me

./
Tangará; 28. - Timbó; nos 7.829 eleitores, enquanto que, em 25 6utros, haviam si-

29. - 'rubarão; 30. -r Turvo; do distribuídos mais 8.322 eleitores que o número de ins-
31.·- Urussal'lga;' 3-2, - Vi- crltos:""""
deira e. 33. ...... Xfl:x.im 12. .;_

nícípíos:
1. _ Araquarí; 2. � Bi

guaçú: 3. - Brusqua; 4. _

Caçador; 5. _ cambortú: 6.
_ Campos Novos; 7. _ Ca

pinzal; 8. � Chapecó; 9. _

Concórdia; 19. _. Dionisio
Cerqueira; 11. _ Herval d'
Oeste; 12. _ Imaruí; 13. _

Indaial; 14. _ Jal'aguá do
Sul; 15. - Joaçaba: 16.

ME M O R I A L'

TOTAT:. 219.296 231.751 . J2.455

'19. _ Foram, assim, distribuídos ,e exerceram o. direi- 32 _ A
.

I
-

di" '.' _

to de VOlto 12-.455 pessôas que por não terem sido inscritas :. ex: usao. o e eItor das. folhas de votação ou a

. '.. _ . sua nao inclusão em folhas quando elertor nov repre110 devido tempo e na eonformídade da Iei, nao p6derlam .,'
,
_

..'

OI, esen-

t t·· d I 1 't ' I
tam uma Ineentestavel eoaçao no sem direito de voto e emer par icipa o (O P eno: . 'f d

,-

1
'

�20: _ Como explicar tamanha anomalía? Ê o que urge

I
ace a revogaç�o, pe � art. 31 da nova Lei 2550, da fa-

e só Pode ser conseguido através um detalhado e severo
culdade que. a Ieí anteeínr, O Codígo Eleit6i'al, art. 67, § 4°,

. "

·t .

/- dava ao eleitor de votar em qualquer secção dOi seu domi-inquerr O. 'I· CO S
-

,

, " •.. " ,CI 16, e N TITUEM LEGI'I'IMO IMPEDIMENTO AO LI-21. _ ALem desses extranhos numsros, verífícou ,9 re- VRE EXERCíCIO DO VOTO .

clamante que, enquanto 'em 33 munípíos, havia o eleito- 33 O I
.

.

.

rado sido aumentado em outros 33 haviam' sido exclui-T,;
.
_ ra, �e os �umeros acima comparados, verificá-

60s das listas de vota�ã6 nada meno� que 9409 eleitores
mos que. foram impecüdos, de votar por não distribuidos

'. ,. ,
, '9.409 eleItores

conf6rme se verifica do seguinte quadro., extraiâ6 �as ataIS: 34 D' d t f
'

, - .. . - . ,'. '. _
.
_ os, ocumen os re ,erentes a apuraca-o verl'fl'ca-de apuraçao e comparad6 C6m a mscrlçao e dlstnbUlça6 .

. ,

feitas pelo Tribunal catarinénse, na publicaÇao de 26 de
se que foram �nuladas 12 secções, contando 1.835 tvotos.

t b .
.• '

.
. . 35. _ A dlferença entre o reclamente e o candidatose em roo .

d' d
'

d' I
-

. -

___----------------'--------.....- ......--

"ln lca o a lp omaçao pela Co.mlssao ApUl;adora é d1e ape-
Distribuição Mapas "nas"3.136 votos: '

de acôrdo d�� .. A 36. - As eleições Para Governador obedecem ao prin-
T R E

.

J t me'nols cípio major:itário.
'

C6m o . . ." up a.s I-------------------_.=--- " .

37. - A�lica-se, pois, ao caso a regra do 'art. 107 que'1 - Araranguá 5.576 5.565 . \. 11 i man�a o Tpbunal, seJ.Ilpre que verifique que os votos das
2 - )3lumenau 18.390 17.66(: 729' Secções anuladas e·.o dos eleitores implididos de votar so-
3 _ Bom Retiro 5.835 5.801 34 I mem número superior à diferença 'e,utre Os candidatos

. 4 _ Compo Alégre ,... 1.580 L5���,;' 39
I

p.:�cede.r a novas, eleições suplementares, nas quais vota�
5 - Canoinhas . . . . .. 10.457 9.9�.5.. '", 532 rao ?S lmpedidos e os eleitor'es que votaram perante as
6 _ Criciuma ..,.... 13.074 12.81�·· 255 secçoes anuladas.
7 _ Curitibanos 9.947 9.320;: " 627 38. - E, COMO O ART. 120 DO CODIGO ELEITORAL
8 _ Florianópolis .. 31.799 .30.665' 1.134 DETERMINA QUE OS CANDIDATOS A GOVERNADOR E
9 _ Gaspar 4.591 4.560 31 VICE-GOVERNADOR SOMENTE 'SERÃO DIPLOMADOS
10 - Guaramirim '. 6.387 6:3?4 3 DEPOIS_ DE REALIZADAS AS ELEIÇÕES' SUPLEMENTA-
P � Ibirama .. 4.310 3.g09 401 RES, NAO PODÊ, SEM OFENSA À LEI,_ SER DIPLOMADO
12 - Itaiópo!is 4.216

.

4.066 150 O CANDIDATO JORGE LACERDA.
13 - Itajaí ,......... 22.771. 22.597 174 39. _ Espera o reclamante que, diante das provas actu-
14 _ Itapiranga . . . 3.296 3.239 57 zidas e das razões invicadas, haja po,r bém a douta Co.mis-
15 _ Ituporanga 6.384 6.354 30, �são Apuradora de veexáminar as co.nclusões do seu Relató-
16 _ Jaguaruna 2.810 2.805 5 rio, e adita-lo Para o efeito de propôr a realização de n€l-
17 � Lajes 1... 26.310 25.837 473 Vas eleIções, escoimado o pleito dos 'Vicias que à inquérito e
18 _ Mond�lÍ .... ,... . .. ,.. 2.186 '2.140 46 as medidas requeridas apontarem.
19 _ Papanduva .. ,. 2.3,57 2.326 31 40. - Em assim agindo, fará a Comissão justica às'
20 _ Piratuba :.......

I
4.065 3.081 984 partes litigantes e dará uma satisfação ao povo catal'lnen-

21 _ Pôrto-União 7.279 7.258 21 ,se que necessIta ser informa,do a respeibo das ãisparida- .

22 _ Presidente Getúlio. . . .. 3,716 3.496 220 des que emergem do sereno e objetivo exame feitá na docu-
23 _ Rodeio. . . . .. 5.766 5.745 21 mentação que ins.trui o processg., referente à apu!'ação do'
24 _ S. Bento do Sul : 3.478 3.272 206 pleito de 3 de outubro de +955, pará- Governador e Viee-
25 _ S. Joaquim 7.325 7.478" 347 Governad'or do Estado.

.

26 _ S. Jose ;; . . . . . . . . . . . 7.010 6.992 18 41. _ A correição do pleito é uma medida que tornará
27 _ Tangará 4.830 4.216 614 le:gítimo o mandato do vencedor e um direito, que nãó pode28 _ Timbó 5.732 5.719 13 ser recusado aos candidatos.
29 _ Tubarão...... 19.170 18.059 1.111 42. - Aguardando a devida Justiça, subscreve-se, com
30 _ Turvo : 7.719 7.700 19 o lU�ior .respeito, e por intermédio do seu pra'curador, O
31 _ urussánga :. ,... 9.563 8.627 936 candIdato FRANCI�CO BE�JAMIN GALLOTTI.
,32 _ Videirk .,...... 5.630

.

5.525 105 Florianópolis, 5 de dezembro de 1955.
3� -: Xaxim .; .-' .�;...

- ;... 2,4�4 c'. 2:452 . '32, WILMAR' Il egado do PSD' e
.22 - Tendo e111

COllSidera��::,.to
de que, para Cl'otar, do ltndidato, ,

MUNICíPIOS
.1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 7 de Deeembro de 1955,

EsclartcilRenlos sôbre inscrições. de r,o.prie�a
des no Serviço delCadallrls Imobiliaria e fiscal
Palestra realizada no dia 12 rujá e Campinas vão atualí- veniêi1ciãpara esclarecimen- res desta zona possam, com

·

ao microfone da Rádio Gua- zar os sua cadastros ímobíüá- tos do caso. mais facilidade, esclarecer as

rujá pelo Dr. Rui Pontífice rios com base no método de Quando o imóvel pertencer suas .dúvtdas.

Souza, representante da coertcíantes de valorização a mais de um proprietária, Não deixem pois os Senho-,
"Servicos Técnicos ORGA- que adotamos e que está con- ou tratando-se de herdeiros, res Proprietários de faze�

-

MEC S. A.". sagrado pela experiência uni- a declaração deverá ser fei- corretamente a inscrição das
versal. ta pela pessoa que represente suas propriedades dentro do

Estimados rádio-o.uvinte& Queremos, pois, solicitar as demais, obedecendo ao prazo estipulado, dando as-

de Florianópolis.
!

aos Senhores proprietários mesmo critério, quando se sim cumprimento à exígên-
Voltamos hoje ao micro- que efetuem o preenchímsn-. tratai' de sociedades.

ICia
da lei e contribuindo pa-

fone, desta emissora para fa- to de todos os itens do formu- Para qualquer outro escía-] ra um serviço que irá malho

zer mais algumas conside- lário afim de que as suas :le- recimento, como já anterior- rar sensivelmente o padrão

rações sõbre o serviço de clarações possam ser con- mente afirmamos, estamos in administrativo do município.
cadastro imobiliário e fiscal' frontadas com os elementos teiramente à disposição dos Antes de terminarmos es-

,

que estamos levando a efei- colhidos pelo recenseador e Senhores Proprietários que tas consíderações não pode
to em Florianópolis, o que com os dados, que nos toram poderão dirigg'-se ao Pôsí.o mos deixar de agradecer a

é já do conhecimento da fornecidos pela Prefeitura, de Informações da Prsfeitu- colaboração que nos tem sido

maioria da população. eliminando qualquer possibi- ra.' prestada por tôdas as entída-

A organização "de um ca- lidade de êrro. Por gentileza, da Rádio des, pelo povo em geral, o que

dastrro imobiliário, é um de êrro. Guaruja, poderemos também que muito nos tem facilitado

serviço demorado e que exi- No formulário de inscrição utilizar neste horário o Seu, a tarefa de dotar Florianópo

ge c;nhecimentos técnicos de propriedades há dois en- microfone, para responder- lis de um arquivo histórico

de grande alcance qUe per- dereços a considerar, sendo mos a tôdas as perguntas que I ímobiliárío permanentemente
mitam uma padronização de que um se refere à localiza- que nos .fôrem feitas. atualizado e com o qual a

forma objetiva, atendendo çâo da propriedade, devendo Ainda esta semana iremos cidade ficará ígualadâ ás

às condições materiais dos Indicar-se a Rua ou Praça. abrir- um segundo pôsto de mais adiantadas do mundo,

imóveis. onde o imóvel se situa e o informações no Estreito, a- com relação ao seu cadas-

A iniciativa do Professor respectivo número do prédio fim de que todos os morado- tro imobiliário e fiscal.

Osmar Cunha visa a elimi- e de andar, quando for o ca- -

nação de um procedimento soo i.�IIIIIIII""""""""""""""""II�
· empírico, afim de dotar a Não havendo número de

Prefeitura de um aparelho prédio solicita-se o preenchi
arrecadador que represente mento nos lugares respactí
um padrão de justiça tr'ibu- vos dos números dos prédios
tária, dos mais avançados I situados, imediatamente, a

do Brasil. Dentro em breve, esquerda e à direita de quem

'a mecanização dêste servi- se encontra de frente para o

ço, fornecerá diáriamente imóvel e, se possível dístãn ..

elementos contabilísticos do elas às esquinas, desde os li

maior alcance para. uma ad- mites da. propriedade.
ministração, uma vez que . O conhecimento destas dís

as demoradas ínscricões e tãncías apenas se torna ne

as 'difíceis somas serão su- cessárro quando se tratar de

bstituidas por mapas-resu- um terreno baldio ou de pré
mo de preenchimento mecâ- dio sem placa .numsrada, .não
nico e elaboração diária. sendo também numerados os

.;.

Estamos representando em prédios contíguos pois só as- a ..
·

Florianópolis uma oómpa- sim se obterá uma parfetta
nhía que se tem dedicado à amarração do imóvel em re-

organização de ,serviço� fe.de-- lação à quadro,
,

.

rais estaduais e munícípats e O outro endereço a consi

à. mecanização da contabili- derar é para a �.ntrega dos
dade dêsses serviços, depois avisos de pagamento que po-

de reestruturados. derá, ou não ser o da localí-
Os nossos planejamentos zação do ímóvelem virtude

são' sempre estudados com de poder acontecer que os CHARADAS SINCOPADAS

.� base nas últimas' aquisições .Senhores .�opri�l��'�Rs. ��-"< a) ...."Na PAEVrmÂ.D-E JOGO<·não há COISA NENHUMA
· da oíêncía 'AdminÍ'strativa' e nham procuradores que os":_ 3-2. _

'

.

. . .,.. " .

têm merecido os maiores lou- representem nas -suas 'rela:,' ,,,_,,, b)
. QiÍe Nõ:õdÀ't'úãridf?'té"� o SACO DE COIRO

vores aOS técnicos nacionais cões em entidades públi;�as,' _ 3-2. '\'
-

.
'

e estrangeiros que tem estu- casa em que deve ser indica- CHARADA AUXILIAR '

dado OS nossos métodos, do, também no lugar rospec- I TA. Liga; junta.
O nível técnico alcançado tívo, o nome do representan- II TA. Sobrenome.

·t:

é o somatório de inúmeros es- te. III TA. Fracasso.
rorços e visitas de estudo Com referência aOS melhc- Conceito: FRUTA.
com o objetivo de ajudar os .ramentos do logradouro e ás TESTE MUSICAL
diferentes setores da Admi- características do terreno e a) Qual o, autor 'de "Cavallería Rusticana"?
nistracão Pública a contro- do prédio, é suficiente assIna- b) Em que ano faleceu Francisco Braga?'
lar o f�nômeno do crescimen- lar com um "x" o quadraol) APROVEITE SUA MEMóRIA
to brasileiro. correspondente a cada item, E) O que significa a palavra GREI? "

Já há um mês que demos indicando também a quanti- b) Qual a l?alavra mais antiga do mundo?
inicío ao serviço de censo dade existente de cach tipo c) Em que data morreu D. Pedro II?
com a visita: aos imóveis loca- de serventias. A PIADA,DE HOJE
lizados nas zonas urbana e su- A declaração' de valores

- E' pelo dote dela qu� minha filha lhe chamou a
buréana do municípiO, por re- não se destina à qualquer fim atenção?
censeador,esque fôram cuida- fiscal pois é apenas mais um

_ Não, \senhor.
dosamente selecionados e elemento que irá servir de

- Então saia daqui. Não quero idiotas em nossa fa-
instruidos ,e que vão solicitar confronto aOs cálculos mate- '1'11U la. ...;;,
os informes que necessitam máticos que irão ser :efetua- SOLUÇõES DO PASSATEMPO ANTERIOR (66):
pàra o preenchimento do for- dos mecânicamente pelo e- Casais - a) sáfaro-sáfara;' b) bugio-bugia.
mulário' de recenseamento, quipamento "Hollerith", por Enígma - casco, enibu, nogao, opado, soala, opiar.

restudado com o fim de per- meio de cartões electróides.
. Sílabas embaralhadas _ I) tàbaco; II) cota.

mitii' a colheita de todos os Deve porém ser sempre feita Aproveite sua memória _ a) soniloquente; 'b) Joa-
dados qualificativos dêsses �.s declaraçõe,s de renda arrual quim José da Silva Xavier.
imóveis. para o caso de prédios alu-

Os recenseadores estão gados e do valor atual do
também entregandO aos Sen- imÓvel para o caso de resi
hores Propriêtários formulá- dências de proptiedade dos

rios de inscrição de proprie- respectivos moradores.
dades que· deverão ser devi- O capítulo metragens é tal
damente preenchidos, assina- vez o que se apresenta mais

do's e devoLvidos aos' serviço� difícil em virtude d� implicar
competentes da Prefeitura conhecimen'tos matemáticos
no prazo de duas semanas, que podem já tér sida esque
conforme se prescreve no cidos. Neste caso convirá que
verso do formulário. oS Senhores proprietários

Os, senhores proprietários façam um croq,uis da . confi,

que ainda não fizeram, ins- guração do terreno e da cons

criçã'o das 'suas propriedades truçãq, indicando as medi,·

devem promove-la com a ções que possam permitir,
maior urgênCia, podendO ,es.:. posteriormente, os cálculos
clarecer qU'alquer dúvida no de áreas pelos funcionários
pôsto de distriJ:5uição e rece- do cadastro.

. •

bimento de boletins, existente Para o preenchimento do

(. na Prefeitura. Lá encbntra- item "Título de Propriedade"
rão funcionários. que estão os Sennores proprietários de

habilitados a prestar tôdas 'verão basear-se na escritura
as informaçi)es quanto ao lavrada em tabelionato· fa
preenchimento dos diversos zendo ,constar a data,' nome
itens que integram o formu-' do Tabelião, na do registro e

lário. . cidade em que foi lavrada a

Acreditamos que o formu- escritura.
lário não seja tão simples Haverá casos em que a pro

quanto desejavamos, o que se priedade ,está sob a lei de en

,explica pela sua finalidade fiteuse oU usofruto, sob a res

de corresponder ás necessi- ponsabilidade da Vara de Me

dades de um serviço técnico nores, ou ainda, de um pro-
importantíssimo e que tem curador. Nêstes casos espe
sido apreciado pela Adminis- ciais, o formulário deVe Ser

tração de todos os municípios preenchido com o' nome do

que têm conhecido os nossos representante ou procurador,
métodos de trabalho. anotando-se em "Observa-
S. Vicente, Cubatão, Gua- ções", tudo o que for 'de con-

)

Da Suí�a
.

.'é mais fã-di
visitar

qualquer
cidade
dà Europa I

\JMAGR.O S E

{�{� -

E' indicado nos casos de fraque�a.
I�W_� palidez, magreza 'e fastio, porque em

\� sua fórmula entram' substâncias tais
"

como Vanada.to de sódio. Lícítina, GIi
cerofosfatos, pepsina, 'noz de cola, etc"
de ação pronta e eficaz nos casos de
fraqueza e neurastenias. Vanadiol é
indicado para homens,. mulheres, crian
ças, sendo SI,1a fórmula eonheclda pelo.
grandes mérucos e está licenctàdo pela
Saude Publica. I

.

Viaie ,pelo

II'SUP.ERSUISSOII
,De-61

para o coração.da .Europa

Para suas férias ou viagem de
negócios à Eurcpc, é mais vanta

joso começar pela Suíça. Porque
a Suíça é o ponto central para
onde convergem tôdas as rotas
aéreas e terrestres que ligam as

grandes cidades do continente.
E o "Supersuisso" da Swissair
expresséo máxima de conlôrto -

leva-o diretamente a êste verda
deiro "disco giratórfo" de onde
o Sr. poderá partir para' qucl-.
quer outro país,
O "Supersuisso" oferece ainda c.

vantagem extra das POLTRONAS
LEITO, . intéirarnente grát'is.

Faça de sua_pr6xima ·"iagem ...

uma BOA ,vIAGEM·

pele, SWISSAIR.

LINHAS AÉREAS SU1ÇAS
São Paulo, Rua Barão de Itapetining�, 242 - Tel. 37-4425 - Tg. ,"Swissair"

Alente. Gerais, CRANSTON WOODHEAD a CO. lTD., em:

Curitiba, Rua 15 de Novembro, 591- Tel. 4622 - C. P. 616 - Tq. "CRANWOOD"
Pôrto Alegre: Av.·Mauá, 891- Tels, 4766 e5493· C. P .. 500 - Tg. "CRANWOOD"
Rio Grande: Rua M. Floriano, 122 - Tel•. 420.0 857 - C. P. 92 - Tg. "CRANWOOD"

ESCALAS I São Paulo • Rio. de Janeiro ' Recife • Dakar • llsbôc •

Genebra .. Zurique, com rápidas .con.xõQ..s� ·PQrQ tõdc a Europa
• Oriente Próximo.

7

oi

2.058

Passatempo "o- EsIBllo" Aluga-se
Por ORILDO Aluga-se perto do centro,

urna SALA AMPLA para
escritório ou consultório,
com entrada independente.
Uma GARAGEIVI\ de mate

d,al, tamanho boIl\. Tratar a

rua Nereu Ramos 26 entre
8 e 9 h. �de nim�hã e 1 e 2 h.
de ,tarde.

Curso Primárió'
, . ,. . ...

Dia 20 - los e 20s anos e Jardiin dá' In'fãricia.
Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré:ginas'ia1:'
Das 7,30 - 11 horas e 15 - 18 horas.
Cursos: Ginasial, Científico; Clássico' e Normal
Dia 22 - das 8-11 horas _: las. séries gin�siais.
Dia 22 - das 15-i8 horas _: 2as' sêl'ie's ·ginasiais.
Dia 23 _:_ d'aS 8-11 horas _:: 3as 'séries' ginasiais.
Dia 23 - das '15-18' horas"':"": 4às sériés ginasiais.

co e��r;:at das 8-11)lm'as - Cllhos Científico, Clássi- Vende .·se 'Uoni8lso Nacional de Tuberculose·
-.0-' Vende-se uma Plairia de.

8 Do D�8 T á IReabertura das aulas 3 (três) faces parà benefi- .

; "y S . or X cas
Dia 1° de março de 1956. ciamento de madeira. Fabri.. A SE REALIZAR EM "FORTALEZA" DE 11 A 18
Chegada ao Internato - Dia 29' de feVéreiro de 1956. cação Alemã, 'ao preço de DE DEZEMBRO DE 1955

'
.

,

Dia 1-3 - Turno da manhã às 7,45 horas: Cr$ 35.000,00. VIAJE EM VôO DIRETO PELO "CONVAIR-340" DA
'furno da tarde às 12,5'0 ·hói'as. Ver e tratar em Oliveira. CRUZEIRO Do' Spr.

No primeiro dia de aula, as idunas apresentem-se de Martins & Cia.

11
RESERVAS E INFORMAÇõES

uniforme de gala completo: blusa de manga comprida, Rüa' Frandisco 1'olen,Unp SUCURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500.
boina, luvas, sapato ::olegial. •

ou Fone 3802. LO.TA TAC- Rua Fe,lipe Schmidt, 24"'--"- Fone. 3700:
,

41" •

(68)

Coieuio :Coração de Jesus
AVISOS PARA U ANO LETIVODE 1956

Exames de:-,admissão a'o Cúrso Normal ..

Dias 16 e 17 de fevereiro, às 8;00 horas.
Inscriç'ão. para os mesmns

' , .

Dia 12 de dezembro de 1955, das '15' às' 17 horas.
Dia 15 de fev(;!reiro de 1956, das 15 'às, 17 horas:
Exames de admissão ao Ginásio·

, .'
,

Dia!s '17;, e 18 de fevereiro, às' 8,00 liorâs.
Exames de 2a. época
Dias 17 e li3 de fevere,riro, às 7,30' hoi'as.
Inscrição para ambos
Dia 16 'de fevereiro, das 9 as' 12' hortis'.·

�i..
MATRíCULA M-�S DE' FEVEREIRO

Vende-se
Uma casa de madeira

pintada a óleo sita á Rua
Lauro Caminha Meira 61)
Estando a mesma desocupa
da.
Tratar na Prefeitura Mu

nicipal com o S1'. �anoel
Dias.

Vende'�5e
Vende-se 'uma ,casa sito a

Rua Frei Caneca 102 (Pro
ximo ao Iate Clube) Ver e

tratar no local.
.-_. _._ .._-_ .._�----

,

DOC·E,S
Aceitam-se encomendl;l.s de

docinhos em grande varie
dade;; Tortas e Bolo de Noi�
va, Salgadinhos para Batiza
dos - Anlvers'ários e· Casa
mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Tel. 3.416

Serviços Aéreos Cru�e,i'ro
, do Sul�T.A.(;-
PÀWI1DAS JJJjj FLORIANOPOLlS

2a Feira - Itajaí - Curitiba - São Paulo - Rio.
I

Idem - Lajes - Põrto Alegre.
..' }

3a Feira - Itajaí -:- Joinvile - CUl'ltlba..- Parana-·
guá - Santos - Rio.

Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.
4a Feira - Curitiba - São Paulo -:- Rio.
Idem ---' Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre.
5a Feira - Itajaí - Mafra - Curitiba - São Pa1110.
Idem - Itaja.í - Joinvile - Curitiba - Paranaguá

- Santos - Rio.
•

Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.
6a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre.
Sábado - Itajaí - Joinvile - Currtiba - Pàranaguá

- Santos __:_ Rio.
Idem '- Lajes - Joaçaba - Xapecó.
Domingo - Curitiba - sãó Paulõ - Rio.
Idem - Laguna - Tubarão - Pôrto All!lgre. '

Reserva ele lugares, compra de passagens, despachos
dfj encomendas e informações:

SUCURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500.
LOJA LUX.....:.. LUX HOTEL - Fone 2021.
LOjA TAC - Rua Felipe Schmidt, 24 _:_ Fone 3700.

L,IRA "TEMIS (lUIE
\ ,-

PROGRAMA DE DEZEMBRO
'Dia 8' - quinta-feira - Grandioso Baile de Forma�.;

. tura dos 'Bacharelandos da Faculdade de
Direito. Inauguração das novas instala

ções do clube. As 23 horas - Traje a

rigor. ,

Dia 10/- sábad'o - Soirée de Formatura .das Nor-, f

,ma listas. As 22 horas.
Dia 11 - domingó - Soirée- de Formatura das ,Gi

nasianas do Colégio, às 22 horas.
Dia 25 - domingo - Tl'adicional Soirée Elegante;

de Natal - Orn;tmentação a caráter: Sor
teio de premios. Escolha da mais ·elegan
te de 1955. Reserva de Mesas na Relo
joaria Müller - Cr$- 100,00.

Dia 31 --'- Majestoso ,Baile d� São Silvestrre - às
22 horas_... - Apresentaç'ão das Debutan
tes, cuja inscri'Çãn .deverá ser ,feita para
o telefone 3633. Novidades. Traje a rigor.
Nas soirées dos dias 10 e 11 somente po
derão entrar os que tiverem convite.

NOTA

Vende-se
Uma casa de 'madeira, medindo 6x9 com bôa instala

ção, água bôa a três passos da .pol'ta, terrena ·medindo
972,90m2, esquina. Sito à rua José Maykot, fi'm da reta
de Barreiros.

.'
.

Tratar na mesma com ,TUVENTINA COELHO.

.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


